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Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek
A 2015/16-os tanév a fordulat éve lesz a szakképzésben. Az előttünk álló időszakban nemcsak a szakképzési rendszer átalakulásában kell
elérnünk jelentős változásokat, hanem annak a
szemléletnek a megújításában is, ahogyan eddig a
szakképzésre tekintettünk. Mert jól látjuk, hogy
azok a tudatos gazdaságpolitikai lépések, amelyeket ez elmúlt években sikerrel beindítottunk,
egy folyamatos fejlődési pályát nyitottak meg
előttünk.
Több év kormányzati munkával olyan eredményeket értünk el, amelyek Magyarország számára
fontosak, a magyar emberek érdekeit szolgálják,
és amelyek bizonyítják, hogy a magyar reformok
működnek.
Hisszük, hogy az újraiparosítás stratégiájának
kidolgozásával és az európai uniós fejlesztési források fókuszált felhasználásával Magyarország
tovább tudja erősíteni a gazdasági növekedésben
meghatározó szerepet játszó ipar teljesítményét.
Ezáltal elérhetővé válik, hogy a 2014-2020-as
időszak végére a jelenleginél 800 ezerrel többen,
vagyis már 5 millióan dolgozzanak Magyarországon.
Könnyen belátható, hogy csak úgy zárkózhatunk fel a legfejlettebb ipari országokhoz, ha
támogatjuk az innovatív technológiákat, a fejlesztéseket és beruházásokat. Ehhez viszont megfelelően képzett és motivált szakemberekre van
szükség.
Célunk tehát nem lehet más, mint minél több
ember bevonása a szakképzésbe. Ezt a célt csak
a gazdaság igényeihez igazodó, megfelelő számú
szakember képzésével és a duális képzés kiszélesítésével érhetjük el.
Ezt szolgálja a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepció, amelynek végrehajtásához szükséges törvényeket a Parlament 2015
júniusában elfogadta.

Azzal, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. július 1-jével az állami szakképző intézmények fenntartását átvette a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól, a szakképzés
irányításának hatékonyabbá tételét, a gazdaság
igényeinek még inkább megfelelő szakképzés és
felnőttképzés kialakítását, a duális képzés kiszélesítését kívánjuk megvalósítani.
Jól kialakított szakképzéssel megteremthetjük
az élethosszig tartó elhelyezkedés, munkavállalás
lehetőségét, ezért a korábbi szabályozástól eltérően az állam a második szakképesítés megszerzését
is támogatja. Így azon tanulóknak, akik további
szakképzettséget kívánnak megszerezni, lehetőségük van azt állami támogatás keretében elsajátítani.
A szakképző intézmények képzési szerkezetének strukturális változásai a 2016/2017-es tanévtől indulhatnak majd el, melynek során a szakközépiskolák szakgimnáziummá, míg a szakiskolák
szakközépiskolává alakulnak. A képzési struktúra átalakításával lehetővé válik, hogy mind a
szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai
képzés érettségi végzettséget és szakmai képzettséget is egyaránt nyújtson, ezzel is elősegítve a
munkaerőpiacra történő sikeres belépést, illetve
továbbtanulás esetén a felsőfokú tanulmányok
megkezdését.
Vitathatatlan tény, hogy a kiemelkedő minőségű szakképzés nélkül nem képzelhető el Magyarország további gazdasági fejlődése.
Ezekhez az eredményekhez viszont szakmai
elhivatottságra, a szakképzési intézmények vezetőinek és munkatársaiknak kitartó munkájára van
szükség.
Ehhez kívánok jó egészséget és sok erőt a
2015/2016-os tanévre.
Varga Mihály,
nemzetgazdasági miniszter
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Dr. Czomba Sándor

Bővülő lehetőségek a szakmaszerzésben
A gazdasági növekedést és a foglalkoztatottságot
jellemző mutatók egyre kedvezőbben alakulnak
Magyarországon. Mindebben az aktív foglalkoztatáspolitikával együtt jelentős szerepük volt
a szakképzésben elindított tartalmi és szerkezeti
változtatásoknak is. Kiemelt céljaink továbbra is
változatlanok: mind a felnőttek, mind a tanköteles korú fiatalok részére biztosított szakképzés
minőségének fejlesztését, valamint a szakmaszerzés lehetőségének minél szélesebb kör számára történő kiterjesztését kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy az egyén boldogulását és
a gazdaság fejlődését egyaránt szolgáló szakma
választására ösztönözzük a szakmatanulás iránt
érdeklődőket.
Ezek a szándékok tükröződnek a közelmúlt
jogszabályi változásaiban.
Idén szeptembertől már a második szakképesítés megszerzése is ingyenesen biztosított az iskolai rendszerű szakképzésben, amely hozzájárul
ahhoz, hogy a munkáltatók minél szélesebb szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező munkavállalókkal tudják a szakképzett munkaerő iránti
keresletüket kielégíteni.
Az iskolai rendszerű oktatásból szakképzettséggel kikerülő fiatalok számának növekedését
eredményezi majd a nappali rendszerű iskolai
oktatásban való részvétel korhatárának megemelése is.
A vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a szakképzési intézménystruktúra átalakítása folyamatban van. A szakképzést választó
fiatalok számára a 2016/17-es tanévtől az elképzeléseikhez, adottságaikhoz, beállítottságukhoz leginkább illeszkedő tanulási utak lehetősé-
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gét kínálja a két bevezetésre kerülő iskolatípus,a
szakgimnázium, és a szakközépiskola. Bármelyik
képzési formát is választják majd a szakképzésben
továbbtanulni szándékozó tanulók, munkaerő-piaci lehetőségeiket megerősítő szakképzettséghez,
továbbá érettségihez juthatnak.
A fenti feladatok ellátásában jelentős lesz a szerepük a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő, térségi alapon szervezett szakképzési centrumoknak. A centrumok létrehozása
hozzájárul a szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek gazdaságos, rugalmas hasznosításához az
iskolai rendszerű nappali és felnőttoktatás, valamint a felnőttképzés területein, ezáltal az intézmények hatékonyabban reagálhatnak a munkaerő-piaci igények változásaira.
Szintén a helyi munkaerő-piaci igények kiszolgálását, valamint a szakképzésben résztvevők támogatását célozza a szakiskolai ösztöndíjrendszer
fejlesztése, melynek során növekszik a gazdaság
által igényelt és ösztöndíjjal támogatottan megszerezhető szakképesítések köre.
Az említett szakpolitikai célok tükrében további feladataink között szerepel az Országos
Képzési Jegyzék és a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképzési kerettantervek
felülvizsgálata is.
A fentebb megfogalmazott célok minél eredményesebben történő megvalósításában számítok
a szakképzés valamennyi résztvevőjének, mindenekelőtt a pedagógusoknak, gyakorlati oktatóknak, az intézmények és gyakorlati képzőhelyek
vezetőinek a korábbi években tanúsított hathatós
együttműködésére. Az idei tanévi munkájukhoz
ezúton is jó egészséget és sok sikert kívánok.

Szak- és felnőttképzés – 2015. IV. évfolyam – Tanévnyitó

tanévnyitó •
Dr. Odrobina László

A szakképzési rendszer változásai
a jogszabályok tükrében
A gazdaság versenyképességének és a foglalkoztatás helyzetének javítása érdekében a szakmatanulás, elhelyezkedés, szakmaváltás lehetőségének
bővülését, valamint a szakképzés hatékonyabb
működését célozzák a szakképzést érintő, utóbbi
hónapokban elfogadott jogszabályi változások.
Annak érdekében, hogy az oktatási rendszer
minél több, jól felkészült szakmunkás és technikus képzését tudja megvalósítani, a hatékony
működés szempontját is szem előtt tartva, szükségessé vált a szakképzés szabályozási és intézményrendszerének változtatása; valamint hogy a
szakképzésből kikerülők versenyképes szakmákban, gyakorlatias tudással rendelkezzenek, szükséges minél több területen biztosítani a duális
képzésben való részvétel lehetőségét.

Melyek azok a jogszabályi
rendelkezések, amelyek
a szakképzés szabályozási
és intézményrendszerének
változására irányulnak?
A 2016/17. tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A nemzeti köznevelésről szóló törvény
99/D. § (1) és (2) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény 92/A.§ (12) bekezdés alapján
a jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá, a
jelenlegi szakiskola szakközépiskolává alakul.
• A jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá
alakul, amelyben a képzés továbbra is az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokból, valamint
érettségit követő szakképzési évfolyam(ok)ból
áll, azonban lényegi változás, hogy az érettségit
megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés (és ezen belül is a gyakorlati képzés) aránya,
amely biztosítja, hogy a tanulók már az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezzenek.

Az érettségiig a szakképzésre fordítható idő
a korábbi összesen 1 évről 1,5 évre növekszik.
Az érettségit követően további 1 év alatt pedig érettségire épülő emelt szintű („technikus”)
szakképesítés szerezhető. Ebben az iskolatípusban tehát 4+1 évfolyamos képzésben összesen
2,5 éves szakmai képzés folyik. A gimnáziumi
érettségivel rendelkezők számára továbbra is a
korábbival egyező, 2 évfolyamos képzés alatt
szerezhető meg a technikusi végzettség azzal a
különbséggel, hogy ők a szakmai érettségihez
kapcsolódó alacsonyabb szintű szakképesítést
nem szerzik meg.
• A jelenlegi szakiskola szakközépiskolává alakul,
amelynek lényeges tartalmi újdonsága, hogy
a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai
vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő
képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló
dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező
közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a
korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban tehát 3+2 éves
képzés folyik.
A szakképző iskolák szerkezeti változása következtében mindkét szakképző iskolatípus a
jövőben egyaránt biztosítja szakképesítés és az
érettségi megszerzését is. A korábbi szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai 9. évfolyam utoljára a 2015/2016. tanévben indítható,
kifutó jelleggel.
• Az állam a 2015/16. tanévtől már két szakképesítés megszerzését biztosítja ingyenesen az
iskolai rendszerű szakképzésben (Szt. 1.§ (1)
bekezdés és az Szt. XI. Fejezet 34/A. § (4) bekezdés alapján), ezzel támogatva az elhelyez-
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kedési esélyeket, a munkavégzés színvonalának
emelését, a munkahely megtartását, az esetleges szakmaváltást. A második szakképesítés
ingyenes megszerzésének lehetőségét az állam
– előnyben részesítve a munkahelyek megtartását, a foglalkoztatással párhuzamos képzés
lehetőségét – a nemzeti köznevelésről szóló
törvény (Nkt.) 60. § (7) bekezdése értelmében
kizárólag a felnőttoktatás – esti, levelező és más
sajátos munkarendben folyó képzés – keretében
biztosítja (ide nem értve az adott szakképesítés
ráépüléseként megszerezhető szakképesítést,
vagy az érettségi keretében megszerzett szakképesítést követő technikusi végzettséget).
• A szakképzést érintő, a köznevelési törvényben
foglalt módosítás alapján a nappali rendszerű
oktatásban való részvétel felső korhatára a 21.
életévről a 25. életévre növekedett, amely szintén bővíti az államilag fi nanszírozott szakmatanulást igénybe vevő fiatalok számát. Az Nkt.
60. § (2) bekezdés szerint gimnáziumban és
szakképző iskolában a huszonötödik életév betöltésének évétől kezdődően a tanuló kizárólag
felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
• A felnőttoktatási lehetőségek szélesítése érdekében lehetővé válik tanulószerződés kötése a
felnőttoktatásban is. Ezen túlmenően a nem
állami fenntartású szakképző intézmények lehetőséget kapnak arra, hogy az állami fenntartótól átvett szakképzési tanulói keretszámokkal növelhessék a felnőttoktatásban részt vevő
tanulóik létszámát.
• A duális képzés erősítése, a színvonalas, öszszehangolt gyakorlati képzés megvalósításának
igénye az állam által fenntartott szakképző iskolákban indokolja a gyakorlati oktatásvezető
munkakör visszaállítását. A gyakorlati oktatásvezetők feladata a szakképző iskolai munkájuk
mellett, ill. annak keretében a gyakorlati képzést szervező vállalatokkal történő szorosabb
kapcsolattartás, amely elősegíti a jobb együttműködést az iskola és a gazdaság szereplői között. A köznevelési törvény módosítása az igazgatóhelyettesekével azonos vezetői pótlékot
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állapít meg. Az állami fenntartású szakképző
intézményekben, illetve tagintézményeikben
200 fő tanulólétszám felett 1 fő gyakorlati oktatásvezető alkalmazása vált kötelezővé.
• A Köznevelési Hídprogramok Köznevelési
(korábbi Híd I.) és Szakképzési (korábbi Híd
II.) Hídprogramra válnak szét 2016. szeptember 1-jével. A Híd I. program marad az oktatásért felelős miniszter kompetenciájában, míg a
2 évfolyamos Szakképzési Hídprogram a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe
kerül, illetve csak az új típusú szakközépiskolában szervezhető. A Szakképzési Hídprogramba
legalább 6. osztályos általános iskolai végzettséggel lépők számára a Hídprogram elvégzése
az alapfokú iskolai végzettség megszerzését is
tanúsítja a megszerzett részszakképesítés mellett. A Szakképzési Hídprogramot megvalósító
iskolákat az NGM miniszter jelöli ki. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók
ösztöndíjra, az őket tanító pedagógusok pedig
pótlékra lesznek jogosultak.
• A köznevelési pedagógus életpálya modellhez
illeszkedő, de a szakképzési sajátosságokat figyelembe vevő szakképzési pedagógus életpálya almodell kerül bevezetésre, amely pedagógus végzettség hiányában szakmai szakirányú
posztgraduális képesítéssel is továbblépést
biztosít a Pedagógus II. fokozatba. Ugyanakkor a magasabb életpálya fokozatok (Mesterpedagógus szint) elérését viszont továbbra is
pedagógus képesítéshez kötjük. A szakképzési
sajátosságok további érvényesülésének elősegítése, sajátos szabályok meghatározása érdekében a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, szakképző iskolában dolgozó gyakorlati
oktatók besorolási és előmeneteli szabályainak
meghatározására vonatkozó felhatalmazó rendelkezések is beépítésre kerültek a törvénymódosításba, tervezzük a középfokú végzettségű
gyakorlati oktatók számára is új bérkategóriába lépés lehetőségét. Sor került a vállalatoknál
dolgozó gyakorlati oktatók képesítési előírásainak szélesítésére (enyhítésére), valamint egy
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évvel meghosszabbodik a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatóként tevékenykedők
mesterképzésbe történő belépésének előírt időpontja annak érdekében, hogy a képzési kötelezettség – az induló képzésekkel összehangoltan
– biztonságosan teljesíthető legyen.
• A hatékonyabb szakmai feladatellátás érdekében pontosításra kerülnek a szakmai érdekegyeztetési, javaslattételi fórumok (Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Tanács, megyei
fejlesztési és képzési bizottságok, Nemzeti Képesítési Bizottság) feladatkörei, és egyes esetekben változik az összetételük is.
• A pályakövetés hatékonyabbá tétele érdekében a
képzettségi és foglalkoztatási adatok összekapcsolásra kerülnek az adatgazda NSZFH-nál.
• Folytatódik és kiterjesztésre, megújításra kerül
a hiányszakmák képzését támogató szakképzési ösztöndíjrendszer. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére a Szabóky
Adolf szakképzési ösztöndíj megyénként 2020 hiányszakmára kerül kiterjesztésre a korábbi 10-10 helyett.
• A szakképzésről szóló törvény (Szt). 4/A. § és
4/B. §-ában foglaltaknak megfelelően 2015.
július 1-jétől a szakképzést folytató állami iskolák jelentős része a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került. A szakképző
intézmények hatékonyabb, összehangoltabb
működése, az erőforrások közös felhasználása érdekében szakképzési centrumok kerültek
kialakításra, amelyek minimális tanulói létszáma 2000 fő. A korábbi szakképző iskolák
a szakképzési centrumok tagintézményeiként
működnek tovább. (Az FM által fenntartott
állami szakképző iskolák, valamint az egyéb
fenntartású (egyházi, civil, magán stb. fenntartók) intézmények fenntartói szabályozása
lényegében nem módosul.)
• A legfontosabb, felnőttképzést érintő módosítások:
– A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény (Fktv.) hatálya kiterjed az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények

OKJ-s képzéseket érintő hirdetéseire, tájékoztatóira, a nyelvi képzésekkel kapcsolatban
azonban csak a támogatott képzésekre.
– A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a felnőttképzési tevékenység
ellenőrzése során is szakértői bizottság bevonásával jár el, a szankciórendszer szigorúbbá
válik.
– Az Fktv. értelmező rendelkezéseiben szereplő fogalmak – így többek között a modul, a
támogatott képzés, a távoktatás – pontosításra
kerültek.

Melyek azok a jogszabályi
rendelkezések, amelyek
a duális képzésben való részvétel
lehetőségét bővítik?
A szakképzésről szóló törvény és a szakképzési
hozzájárulásról szóló törvény egyes rendelkezései egyrészt a tanulószerződéssel történő gyakorlati képzésnek a felnőttoktatásban résztvevőkre történő kiterjesztésével, másrészt a duális
képzésben résztvevő vállalkozások szakképzési
hozzájárulási kötelezettségét csökkentő új tételekkel ösztönzik a szakképző iskolákban tanulók
gazdasági körülmények között történő gyakorlati képzését.
• Az Szt. 34. § (1) bekezdése alapján már a
2015/16-os tanévtől lehetővé válik tanulószerződés kötése a felnőttoktatásban is. Ez
várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy többen szerezhetnek gyakorlatorientált szakmákban, hiányszakmákban szakképesítést az iskolai rendszerű felnőttoktatás esti munkarend szerinti
formáiban is, köztük a második szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésekben is.
• A szakképzési hozzájárulás támogatási célrendszere kiegészült a felsőoktatási duális képzés keretében végzett szakmai gyakorlattal és
a szakképzési hozzájárulás teljesítésének lehetőségei közé is bekerült e duális képzés keretében végzett szakmai gyakorlat. A módosítások eredményeképpen ezen képzési formában
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résztvevők is a szakképzési hozzájárulási támogatási rendszer közvetlen alanyaivá válnak.
• A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény
(Szht.) 8. §-ának kiegészítése alapján a gyakorlati képzést végző vállalkozások a szakképzési
hozzájárulási kötelezettségüket csökkenthetik
– a tanműhely fenntartási kiegészítő csökkentő tétellel, ha a gyakorlati képzést kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben végzik a 9. évfolyamon tanműhelyben
oktatott tanulószerződéses tanulók részére,
amennyiben a tanműhely megfelel az Szt. 2§
50. pontban meghatározott „kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely” kritériumainak,
– gyakorlati oktatók bérét tehermentesítő kiegészítő tétellel, ha kis- és középvállalkozásról van szó,
– beruházási kiegészítő csökkentő tétellel a beruházás aktiválásának évében, ha kizárólag a
gyakorlati képzés folytatásához szükséges be-
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ruházást hajtanak végre. (Ez utóbbi a korábbi,
decentralizált keretből történő pályázati úton
nyújtott támogatási rendszer kiváltását szolgálja).
A fenti lehetőségek várhatóan szélesebb vállalkozói kör számára teszik vonzóbbá az iskolai
rendszerű szakképzés gyakorlati képzésében való
részvételt, amihez hozzájárul a kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkenése is.
A jogszabályi módosításokkal az iskolai rendszerű szakképzés 2011-ben megkezdett átalakítása folytatódik olyan irányban, amely biztosítani fogja a magyar gazdaság felemelkedéséhez
szükséges jól képzett, megfelelő végzettséggel,
szakképzettséggel rendelkező munkaerőt. A
szakképzésben résztvevő partnerektől a Nemzetgazdasági Minisztérium a korábbiakhoz hasonlóan folyamatosan várja a visszajelzéseket, javaslatokat a kialakítandó részletszabályokra, további
intézkedésekre nézve a szakképzési rendszer még
hatékonyabb működtetése érdekében.
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A szakképzési centrumok létrehozása
A szakképzési centrumok
alapításának körülményei
2014 végén született meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetében és fenntartásában működő szakképző iskolák meghatározó
hányadának fenntartóváltásáról szóló szakképzési
törvénymódosítás. Ezt követően a fenntartóváltást, valamint azzal párhuzamosan a szervezeti átalakítást szabályozó kodifikációs folyamat a
1040/2015. (II. 10.) Korm. határozattal elfogadott, „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című
koncepción alapult, annak gyakorlati végrehajtását
szolgálta, ugyanakkor elvi alapjait már 2010-ben
lefektette a kormány és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara közötti keretmegállapodás, amely az
iskolarendszerű szakképzés és a gazdaság igényeinek közelítését tűzte célul. A 2010-2014 közötti
ciklusban a kormány és a MKIK együttműködése elsősorban a képzésszerkezet és a szakképzés
tartalomszabályozásának átalakítására, a vállalati gyakorlati, azaz a duális képzés kiterjesztésére
összpontosított. A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepció elfogadását követően a
duális képzés kiterjesztése a kamarai garanciavállalás új elemével bővült, a szakképző iskolák pedig
új szervezeti és gazdálkodási struktúrában készülhetnek fel a 2016-2017 tanévben induló szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésre.
Itt kell megjegyezni, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnését követően a 319/2014.
(XII. 13.) Kormányrendelet állami szakképzési és
felnőttképzési szervként a 2014. december 15. hatállyal megalapított Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt jelölte ki. A szakképzési és
felnőttképzési szakma üdvözölte az új hivatal létrehozását, amely a korábbi ágazati háttérintézményi feladatokon felül biztosítja a szakképző iskolák
átvételének, működésük beindításának szervezeti
hátterét is.

A jogalkotási menetrend következő állomása
a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet volt, amely
a fenntartóváltással összefüggő intézkedéseket,
mellékletében pedig az egyes iskolák 2015. július
1. napját követő státuszát rögzítette. A kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt iskolák
alkotják a július 1-jei hatállyal a Nemzetgazdasági
Miniszter által megalapított szakképzési centrumok tagiskoláit. A 146/2015. (VI. 12.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti átadás-átvétel részletszabályait határozta meg. E jogszabály megadta az átadás-átvétel
pontos menetrendjét és kereteit. A szakképzési
centrumokat az Oktatási Hivatal új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. A KLIK szervezetében működő szakképző iskolák közalkalmazottai
munkáltatói jogutódlással kerültek a centrumok
állományába, melyről a Munka Törvénykönyve
szerinti értesítésüket több, mint 26.000 fő vette
át. A KLIK központi és területi szerveinek kormánytisztviselői közül is kerültek át munkatársak
az NGM fenntartói, irányítói feladatellátása és a
centrumok központi funkcionális egységeinek létszámfeltöltése érdekében. Fontos körülmény, hogy
a szakképzési feladatellátást szolgáló, települési
önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan
vagyonra a Nemzeti Köznevelésről szól törvény
76. § alapján a szakképzési centrum fenntartóját
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg. Az érintett
önkormányzatokat, valamint a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-t az átadás-átvételi kormányrendeletben előírt határidőre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a vagyonkezelői
szerződés megkötésének szándékáról írásban értesítette. A 146/2015. (VI. 12.) Kormányrendelet
fentieken túl rendelkezett az átadás-átvételi meg-
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állapodás szövegéről, valamint kötelező mellékleteiről. Az átadás-átvétel helyi szinten a KLIK
tankerületi igazgatói és a centrumok főigazgatói
között történt, ennek jegyzőkönyvei alapozzák
meg a két tárca közötti megállapodást.

Mi a szakképzési centrum?
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 2015 júniusában vezette be a szakképzési
centrum fogalmát. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, azaz a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában a szakképzési
feladatellátás a szakképzési centrumok tagintézményeiben történik. A szabályozás értelmében
megyénként legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb tíz centrum hozható létre, az októberi
statisztikai adatszolgáltatás alapján, három év
átlagában minimum kétezer fős tanulólétszámmal. 2015. július 1-jei hatállyal összesen 44 szakképzési centrum, azaz költségvetési szerv kezdte
meg működését, 365 tagintézményben mintegy
200 000 tanulóval. A szakképzési centrumok
élén főigazgatók állnak, munkájukat szakmai és
gazdasági főigazgató-helyettesek segítik, a tagintézmény-vezetők igazgatói munkakörben látják el feladataikat. Fontos garancia a szakképzés-specifikus kihívások kezelésére, a szakmai
irányításra a szakképzési centrumok főigazgatói
és szakmai helyettesei esetében, hogy a vezetői
megbízásra vonatkozóan a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételeken
túl a szakképzési törvény előírja, hogy az adott
személyeknek rendelkezniük kell legalább három
év szakképzési vezetői gyakorlattal, vagy ilyen
irányú fenntartói, közigazgatási tapasztalattal. A
törvénymódosítás visszavezette az állami fenntartású intézményekben, így a szakképzési centrumokban a gyakorlati oktatásvezető foglalkoztatásának kötelezettségét, akinek meghatározó
a szerepe mind az iskolai tanműhelyi gyakorlati
képzés szervezésében, mind a duális képzés eredményes megvalósításában, a vállalat és az iskola
közötti együttműködés naprakész biztosításában.
A szakképzési törvény a fentieken túl az iskola-
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rendszerű felnőttoktatási tevékenységet elősegítő
rendelkezést tartalmaz a szakképzési centrum főállású közalkalmazottjai esetére, továbbá az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő térségi
integrált szakképző központok feladatait átvezeti
a szakképzési centrumok felelősségi körébe. Ez
együtt jár a még fennálló projekt-fenntartási kötelezettség átvállalásával, továbbá a hazai és Európai Uniós forrásokból fejlesztett, szakképzési,
köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlanvagyon átadásával a szakképzési centrumok
vagyonkezelésébe. A szakképzési hozzájárulás,
valamint a HEFOP, TÁMOP, TIOP fejlesztési
források terhére történt korábbi beruházások így
nem vesznek el, hosszú távon is hasznosulnak,
számos esetben színvonalas székhelyet és oktatási
körülményeket biztosítanak a szakképzési centrumok és tagiskoláik számára.

A szakképzési centrumok
létrehozásának indokoltsága,
működésük jellemzői
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően, annak humánerőforrás és
infrastruktúra fejlesztési forrásaiból történt egy
kísérlet a térségi integrált szakképző központok
létrehozására. E fejlesztés az eredeti célkitűzésekkel ellentétben nem járt együtt az iskolák térségi
elvű szervezeti integrációjával, így a TISZK-ek
nem alkottak egységes rendszert, s ennek hiányában nem váltak egységes beavatkozási eszközzé
és fejlesztési potenciállá a szakmapolitikai döntések végrehajtásához. Ennek egyik fő akadálya
az egységes fenntartói felület hiánya volt, amely
2012-2013 fordulóján az iskolák állami fenntartásba vételével elhárult. A szakképzés és a gazdasági, munkaerő-piaci igények közelítése érdekében a központi szabályozási, oktatás tartalmi
és szerkezeti beavatkozások mellett megkerülhetetlen a helyi szintű együttműködés fejlesztése. Ennek előfeltétele a térségi szemlélet, a reagáló képesség. A költségvetési szervként létrejött
szakképzési centrumok mérete lehetővé teszi a
munkaerő-piaci igényekre történő reagálást, a
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szakmaszerkezet összehangolását, optimalizálását. Megfelelő szervezeti méretet biztosít az átlátható gazdálkodáshoz az önállósággal együtt
járó felelősséggel, amely szakmai teljesítményre
és a bevételt eredményező tevékenységre ösztönzi a vezetőket és a munkatársakat. A nappali
rendszerű iskolai oktatást a centrumok személyi,
tárgyi feltételeire, valamint tudástőkéjére építve a
helyi igények alapján hatékonyan egészítheti ki az
iskolarendszerű felnőttoktatási és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenység, emellett szerepet vállalhatnak a hazai fejlesztésekben,
és a külhoni magyar tannyelvű intézményekkel,

Fotó: Dede Géza/NGM

valamint nemzetközi partnerekkel megvalósuló
projektekben. A szakképzési centrumok főigazgatói és a tagiskolák igazgatói között a szervezeti
és működési szabályzat osztja meg a hatásköröket
és a felelősséget úgy, hogy a tagiskolák igazgatói
a napi működésükhöz szükséges hatásköröket
gyakorolni tudják. A működés kialakítása még
folyamatban van, a kezdeti tapasztalatok kijelölik
a közeljövőre a továbbfejlesztés irányait is. Ezzel a
lehetőséggel megfelelően élve Magyarország számára hosszú távú és stabil szakképző intézményi
struktúrát jelenthetnek a 2015-ben létrehozott
szakképzési centrumok.
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Pásztor Tibor – Rácz Rita

A felnőttképzés aktualitásai
Immár kétéves a 2013. évi LXXVII. törvény a
felnőttképzésről, amely megalkotásával a felnőttképzés minőségének javítását tűzte ki célul a jogalkotó.
A jogszabály alkalmazása során felszínre kerültek olyan esetek is, amelyek nem estek egybe
a jogalkotói szándékkal, ezért került sor a közelmúltban a jogszabály módosítására, pontosítására.
Ezen módosításokból szeretnénk itt bemutatni
néhányat, kitérve ezek következményeire is.
Egyik fontos változás, hogy a törvény hatálya bővült, valamennyi, iskolarendszeren kívüli
képzési tevékenységet folytató jogalanyra egyértelműen kiterjednek bizonyos szabályai. Példaként két jellemző területet tartunk fontosnak
megemlíteni, egyik az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (OSAP) alapján kötelező
adatszolgáltatás, amely eddig is kötelező volt valamennyi iskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézményre, de a törvény régebbi szövegezéséből
ez nehezebben volt kiolvasható. A másik példa
már jelentősebb módosítás, hiszen egyértelműen
és félreérthetetlenül kimondja, hogy az OKJ-s
képzésre vonatkozó felnőttképzési engedéllyel
nem rendelkező intézmények OKJ-s, vagy OKJ-s
képzettség megszerzését sugalló képzéseket nem
hirdethetnek, sem írásban, sem szóban nem utalhatnak erre, és kiterjeszti az NFSZH hatáskörét ennek ellenőrzésére, a jogszabály megsértése
esetén pedig ennek szankcionálására is. Ezzel
összefüggésben a kiszabható bírságok mértékének tekintetében nagyobb mozgásteret kapott az
NSZFH, amely így a minimálbér egyszeresétől a
hússzorosáig terjedő bírságot szabhat ki.
Pontosabbá vált, és az eddig is életszerű jogalkalmazást erősítette meg a „C” képzési kör definíciójának kiegészítése. Ezzel már egyértelművé vált,
hogy csak a támogatott nyelvi képzések tartoznak
kötelezően a törvény hatálya alá. Bekerültek a tör-
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vénybe az eddig csak a nyelvi programkövetelményeket szabályozó rendeletben alkalmazott kifejezések definíciói, mint például kombinált nyelvi
képzés, egyéb nyelvi képzés. Egyértelműen meghatározásra került a kontaktóra fogalma is, illetve
kibővült a távoktatás meghatározása, amely alapján a nyelvi képzések esetében minimum 70 %-os
a kontaktóra követelmény.
Itt érdemes megemlíteni, hogy az OKJ-t szabályozó 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdése alapján az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szervezett távoktatás esetén a minimális képzési idő legalább húsz százalékát a
képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű, egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani. Mivel
ez a követelmény másik joghelyen található, nem
a felnőttképzési törvényben, előfordul, hogy az
OKJ-s távoktatási képzési programot kidolgozó
szakemberek is megfeledkeznek róla.
Szigorodott az engedélyezett képzések „kiszervezésének” lehetősége, a törvény a gyakorlati képzési rész kivételével nem teszi lehetővé a képzések
más jogalannyal történő megvalósítását. Az óraadók igénybevételét ez nem érinti, arra továbbra is
lehetőség van, de például egy pályázaton elnyert
képzés megvalósításának teljes „átadása” nem
lehetséges, ilyen tartalmú szerződés jogszerűen
nem köthető, illetve adott intézmény engedélye
alapján másik jogalany nem folytathat képzést.
Bekerült a törvénybe egy egyébként talán evidenciaként is felfogható követelmény, amely szerint
engedélyt csak olyan intézmény kaphat, amelynek
a tevékenységi körében szerepel az oktatás.
A talán legjelentősebb változás az OKJ-s képzések szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgáinak szervezési jogára irányul.
Ezt csak akkor szervezheti és bonyolíthatja a felnőttképzést folytató intézmény, ha a jelentkező
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kizárólag az intézményben vett részt az érintett
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben.
Ez azt jelenti, hogy aki nem vett részt az adott
intézmény engedélyezett képzési programjában
meghatározott óraszámon (természetesen a megengedett hiányzás figyelembevételével), az csak
a jogszabályban meghatározott intézményekben
teljesítheti a modulzáró vizsgák követelményeit. Ez első olvasatban talán csak szigorításként
értelmezhető, de alaposabban vizsgálódva belátható, hogy ezzel legalizálódhatnak az előzetesen
megszerzett tudás felmérésének és beszámításának eredményei, az objektív, külső vizsgahelyen
teljesített vizsgaeredmények igazolhatják a képző
intézmények eljárásainak megalapozottságát, oktató munkájának eredményességét. Azonban természetesen ugyanígy felszínre kerülhetnek a nem
megfelelő oktatási eredmények is, így a résztvevő
és a képző is szembesülhet az esetleges hiányosságokkal, kiderülhet, hogy hol van szükség további
felkészítésre. Ezáltal elkerülhető, hogy a szakmai

Felnő képzési műhelymunka

képesítő vizsgán nem kellően felkészült résztvevők jelenjenek meg.
A felnőttképzést folytató intézmény modulzáró vizsgáiról történő adatszolgáltatás bevezetése
ezen vizsgák előírásszerű, szakmailag megfelelő
megvalósításának folyamat közbeni ellenőrzését
teszi lehetővé.
A képző intézmények feladatai csökkentését, a
kettős adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetését célozza az a módosítás, amely szerint a hatóság a támogató részére – a támogatási szerződés
megvalósulásának ellenőrzése céljából – elektronikus hozzáférést biztosít az általa támogatott
képzésekről az intézmény által szolgáltatott adatokhoz.
Bizonyos marketing-, vagy reklámlehetőségként is felfogható a törvény azon rendelkezése,
amely alapján az intézmények az indítani tervezett
képzéseikről önkéntes adatszolgáltatást teljesíthetnek a hatóság részére elektronikus úton, majd
a hatóság a beérkezett adatokat a képzés iránt

Fotó: NSZFH
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érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján
közzéteszi. A cél természetesen a képzések iránt
érdeklődők tájékoztatása, emellett kedvezően befolyásolhatja a képzési csoportok „feltöltését”, ezáltal akár a képzési díjak optimalizálását is.
A központi költségvetésből nyújtott, képzési
támogatásokat is tartalmazó pályázati kiírások
(az európai uniós források kivételével) kizárólag
a hatóság véleményének kikérésével jelentethetők
meg, miután hatályossá válik a törvény e szakasza.
Ezáltal biztosítható, hogy a pályázatokban megfogalmazott képzések biztosan illeszkedjenek a
jogszabályi környezethez.
Nem tűnik jelentős módosításnak, ám fontos
elem, hogy a köznevelési intézmények esetében
a szakértői helyszíni szemle nélkül lefolytatható
engedélyezés feltételeként az adott szakképesítésnek nem az intézmény alapító okiratában, hanem
a működési engedélyében kell szerepelnie. Így
biztosítható megnyugtató módon, hogy rendelkezésre állnak a képzés lefolytatásához szükséges
személyi és tárgyi feltételek, hiszen a működési
engedély kiadásakor a kormányhivatalok erről
meggyőződnek.
Teljesen életszerű volt az a kialakult gyakorlat,
ami szerint ha egy intézmény rendelkezik engedéllyel valamely alap-szakképesítésre, amelynek
léteznek rész-szakképesítései, az engedély ezekre is kiterjed. A törvénymódosítás ezért előírja a
hatóság részére a nyilvántartás ilyen irányú bővítését, hogy ez teljesen egyértelmű legyen.
Ugyancsak az életszerűség indukálta a képzésekről kötelező előzetes adatszolgáltatás határnapjának csökkentését, amely így a képzések indulását
megelőző harmadik napról a képzés első napjára
módosul. Sok esetben ugyanis az indulást megelőző napokban alakul ki a végleges létszám, illetve
csoportösszetétel, így az ugyancsak kötelező adatmódosítási feladatok jelentősen csökkenhetnek.
Fentiekből látható az a kettős jogalkotói szándék, amely szerint a törvénymódosítások tegyék
egyértelművé annak alkalmazását, valamint, ahol
az lehetséges, egyszerűsítsék a jogkövető intézmények feladatait.
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A közelmúlt jelentős változása volt, hogy a „B”
(nem OKJ-s szakmai) és „C” (nyelvi) képzési körökben kötelezővé vált a képzési programok programkövetelményeknek történő megfeleltetése.
A nyelvi képzések esetében a vártnál több programkövetelményre érkezett nyilvántartásba vételi
javaslat a Hivatalhoz, amelyek – általában a Felnőttképzési Szakértői Bizottság módosító javaslatai szerint kiegészítve – nyilvántartásba kerültek. Ezek alapján a legtöbb engedélyezett nyelvi
képzési programot a képzők átdolgozták, szakértővel minősíttették, így az engedély érvényesként
megmaradhatott. A 697 db nyelvi programkövetelmény nélkül engedélyezett programból csupán
128 db (18%) került törlésre.
A szakmai programkövetelmények esetében
más helyzet alakult ki, itt a vártnál kevesebb
programkövetelmény került a kamarai nyilvántartásba, emiatt 919 db programkövetelmény nélkül engedélyezett programból 760 db (82%) program engedélyét kellett törölni. Ennek oka lehet,
hogy ebben a képzési körben nem prognosztizálható megbízható módon, milyen képzésekre lesz
valós megrendelői igény, ezért a képzők kevésbé
vállalják a programkövetelmények nyilvántartásba vételével járó szakmai feladatokat, csak majd
esetleg akkor, ha tényleges megrendelés van kilátásban. De közrejátszhat egyfajta egymásra várás
is, hátha valaki más felvállalja ezt a munkát, hiszen nyilvántartásba vételt követően a programkövetelmények nyilvánosak, bárki felhasználhatja
azokat.
Végezetül néhány statisztikai adat az elmúlt
időszak felnőttképzéssel kapcsolatos hatósági tevékenységünkről, ezen belül pedig az engedélyezett, illetve elutasított kérelmekről az egyes képzési körök tekintetében (1. ábra).
A közeljövő jogszabály-módosítást igénylő,
megoldandó feladatai:
A felnőttképzési törvény módosítását követően
természetszerűleg a részletszabályokat tartalmazó alacsonyabb szintű jogszabályok aktualizálására is szükség van, ezek a törvény egyes módosított
szakaszainak hatályba lépésével valósulnak meg.
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1. ábra. A felnő képzéssel kapcsolatos hatósági tevékenységünk.

Egy másik, ugyancsak az új szabályozások alkalmazása során felszínre került probléma megoldása is napirenden van, ez pedig az OKJ-t szabályozó kormányrendelet felülvizsgálata, éspedig
a felnőttképzésben alkalmazandó kötelező minimális képzési idő tekintetében. Ezen a Nemzeti
Képesítési Bizottság dolgozik, szakmai szervezeteket és szakértőket is bevonva. A bizottság lehetőséget kívánt teremteni a képző intézmények
véleményének megismerésére is, honlapunkon elérhető volt az a felület, ahol minden engedéllyel

rendelkező intézmény javaslatot tehetett az általa
reálisnak tartott minimális óraszámokra, valamint volt lehetőség szöveges indoklásra is. Ezek
összesítése ugyancsak elérhető lesz honlapunkon.
A felnőttképzés minőségének javítása folyamatos feladat, a jogalkotás és jogalkalmazás önmagában nem képes eredmények elérésére, pusztán
a kereteket biztosítja. Az igazi minőségi fejlődést
csak a képző intézmények munkatársainak, a
képzésszervezőknek és az oktatóknak elhivatott
munkája képes biztosítani.
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Nagy Norbert

Tájékoztató a tanév rendjéről
Az EMMI 28/2015. (V.28) a 2015/2016. tanév rendjéről
Tanítási év
A rendelet meghatározza, hogy a 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda). A tanítási napok száma 181 nap.
A nappali oktatás munkarendje szerint működő
középiskolában és szakiskolában a tanítási napok
száma 180 nap.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó
tanítási nap a középfokú iskolákban 2016. április
29., kivételt képeznek ez alól a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolák, azokban
2016. május 20., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre
való felkészítést folytató szakképző iskolában 2016.
május 27. az utolsó tanítási nap. Ugyancsak eltérően
szabályoz a rendelet azokban a szakképző iskolákban, ahol a képzés formája féléves, másfél éves, két
és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban
került megszervezésre, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2016. január 8.
A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban, és a HÍD
II. rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató
szakiskolákban az utolsó tanítási nap 2016. június 3.
A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart.
Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben
elért tanulmányi eredményekről.

küli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat
jogosult dönteni.
Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016.
március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. március 30. (szerda).
Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint
a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja,
ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

Vizsgák rendje
Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
Az érettségi vizsgaidőszakok a szakmai előkészítő
tárgyak írásbelije esetében 2015. október 12. 14.00
óra és 2016. május 18., 8.00 óra.
Szóbeli érettségi időpontja: 2015. november 5-9;
november 16–20. 2016. június 2–9.; június 13–24.

Tanítási szünet

Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott
pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú
iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nél-

A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak
kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:
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2015. október
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2015. október 5–6–7–8–9. 8.00-tól.
A szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2015. október.
2016. február
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2016. február 1–2–3–4–5. 8.00-tól.
A szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. február-március.
2016. május
Írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2016. május 9–10–11–12–13. 8.00-tól.
A szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2016. májusjúnius, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. május–június.
A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli
vizsgaidőpontja: 2016. június 8.
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákban, iskolai rendszerű
szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
Írásbelik: 2015. szeptember 25. 9.00; 2016. január 4. 9.00; 2016. május 25. 9.00.
Szóbeli és gyakorlati vizsgák: 2015. október
7–8–9.; 2016. január 11–15.; 2016. június 8–24.
A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli
vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége:
2016. május 26. (Ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli
vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem
teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt.)
A pótnap szükségességéről a szakközépiskola
a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével
egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
A speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok
keretében megszerezhető rész-szakképesítések írásbeli

vizsgatevékenységeinek időpontja:
– 2016. június 15.
– a további vizsgatevékenységeket 2016. június
30-ig kell megszervezni.

Országos mérés, értékelés,
szakmai ellenőrzés
A 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés
keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra
kiterjedően. A méréseket, értékeléseket a Hivatal
szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben
szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én.
A Hivatal 2017. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít,
majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és
a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak,
továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza.
A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt 2017. április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.
Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni:
1. Az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és
a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira.
Időpontja: 2015. november 1.–2015. december 15.
2. A középfokú iskolák értesítési kötelezettségének teljesítését. (az első két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt
értek el a tanulók) Időpontja: 2016. január 6. és
2016. április 30. között.

Tanulmányi versenyek
A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter az általa
kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2015. november 20-ig gondoskodik,
egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati
portálon való közzétételéről.
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tanévnyitó
dr. Tellné Horváth Zsuzsa

Szakmai versenyek és eredményeik
2014/2015. tanévi tanulmányi versenyek az NSZFH szervezésében
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 73. § (1) h) pontja az országos szakmai
tanulmányi versenyek szervezésének feladatát és
a szakképesítésért felelős miniszter hatáskörébe
utalja, hogy gondoskodjon annak szervezéséről.
A tanulmányi versenyekről a szakképesítésért felelős miniszter az anyagi feltételek biztosításával
és a jogszabályokat követő eljárásrend szerint gondoskodik. A verseny lebonyolítását követően – a
minőség biztosítása érdekében – minden esetben
a dokumentált szakmai és pénzügyi beszámoló alapján ellenőrzik a szervező (jelen esetben az
NSZFH) által ellátott feladatot, valamint a verseny végrehajtásának folyamatában, eltérő időszakokban és az éppen aktuális feladatok közben is
kontrollálják a szervező munkáját.
Napjainkban a magyar szakképzési rendszer az
elmúlt időszak legjelentősebb és legmélyrehatóbb
átalakítását éli. Cél hogy a gazdaságot, mint felhasználót ténylegesen kiszolgáló szakképzés alakuljon ki és működjön. A szakképzési rendszerből
a képzés befejezését követően olyan szakemberek
tudjanak a munkaerőpiacon megjelenni, akik rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal, képesek
önállóan bővíteni ismereteiket. Fontos, hogy a
szükség szerint megújított, kiszélesített tudásukkal meg tudjanak felelni a mindenkori gazdaság
által igényelt elvárásoknak. Ennek a célnak a
megvalósítását szolgálják többek között a szakmai
tanulmányi versenyek. Lehetőséget adnak arra,
hogy a szakmatanulás során a tehetséges diákok
számot adjanak szakmai tudásukról.
Az országos szakmai tanulmányi versenyeket
három nagy csoportba sorolhatjuk:
Szakközépiskolai tanulók számára
– Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi
Tantárgyi Verseny (SZÉTV): a szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye szakmacso-
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portonként kerül megrendezésre, és az adott
szakmacsoport érettségi követelményében megfogalmazott ismeretanyagra épül. Valamennyi
szakmacsoportban (21) megrendezésre került.
– Érettségihez kötött szakmákban vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött,
szakképzésben résztvevő tanulók számára megrendezett versenyek:
• Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV): komplex verseny, amely az adott
szakképesítés több szakmai elméleti tantárgyára, szakmai gyakorlatára, esetleg a szakmai
elméleti tantárgyakkal szorosan összefüggő
közismereti tantárgyakra: matematika, fizika,
kémia stb., valamint a tantárgyhoz kapcsolódó
gyakorlatra épül.
• Szaktantárgyi Tanulmányi Versenyen (továbbiakban SZTV): egy szakmai tantárgy tananyagából versenyeznek, a diákokon kérik számon
a megszerzett ismereteket.
– Szakiskolai képzésben résztvevő tanulók számára
• Szakma Kiváló Tanulója Verseny (továbbiakban SZKTV): az adott szakképesítés elméleti
és gyakorlati ismeretanyagára épül.
• Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (továbbiakban SZTKV): egy vagy több összefüggő
szakmai tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagára épülő verseny.

Az országos szakmai
tanulmányi versenyek szervezése
A 2014/2015. tanévben a tanév rendjéről szóló
35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 8. §-a rendelkezett az alábbiak szerint:
„(1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket
az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet
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meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg
azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő
felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha
azzal a fenntartó, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről
2014. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon
való közzétételéről.”

Az országos szakmai
tanulmányi verseny döntőjében elért
eredmény pozitívumai
a versenyző tanulók számára
Szakképesítésben szervezett versenyeknél:
– A modulos szakképesítéseknél: A szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljáTanulmányi
verseny
neve

Neveze
versenyzők
létszáma

Döntőbe juto
versenyzők
létszáma

rási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) számú
SZMM rendelet 5. §-ában megfogalmazottak szerint, a tanulók a vizsgára való jelentkezéskor a döntőben elért eredményeik alapján kérelmet nyújthatnak be a vizsga alóli
mentességre.
– A komplex szakképesítéseknél: A komplex
versenyek döntőjébe került versenyzők, illetve tanulók a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdése szerint
nyújthatja be a vizsga alóli mentességre kérelmét, a döntőben elért eredményei alapján.
SZÉTV – Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny:
A felsőoktatási intézményekben a felvételi
eljárás során érvényesíthető többletpontokat a
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja határozza meg az alábbiak
szerint:
„az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő
érettségi tantárgyak versenyén elért 1-10. helyezésért 100, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpontra”.
Meghirdete
szakképesítések
száma

Meghirdete
tantárgyak
száma

Verseny lebonyolításához szükséges
szakértők száma

Speciális Szakiskolák
versenye

325 fő

91 fő

6 db

1 db

95 fő

SZÉTV – Szakmacsoportos szakmai
előkészítő ére ségi
tantárgyi verseny

2579 fő

523 fő

—

22 db

650 fő

Közlekedési OSZTV

306 fő

55 fő

33 db

—

200 fő

Közlekedési SZKTV

81 fő

20 fő

6 db

—

50 fő

Informa kai OSZTV

450 fő

30 fő

9 db

—

75 fő
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tanévnyitó
Somodi Mónika

A szakképzési hozzájárulás
és a képzésfejlesztési támogatás
Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
legfőbb változásai az NFA képzési alaprészből
nyújtott támogatások tekintetében.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatások rendszere megváltozott. A
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Szht.) módosításának az egyik
kiemelt célja, hogy a gyakorlati képzés finanszírozási feltételeinek javítása által elősegítse a duális szakképzési formában résztvevő gazdálkodó
szervezetek és a tanulók számának a növekedését,
a közép- és felsőfokú oktatásban működő duális
képzési rendszer megerősítését.
Fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől a
gyakorlati képzést végző, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 43. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, tanulószerződés alapján gyakorlati
képzést folytató egyéb szervezet a hozzájárulásra
kötelezettek körébe bevonásra kerül oly módon,
hogy az egyéb szervezet, amennyiben szakképzési
hozzájárulás megfizetését választja, hozzájárulási
kötelezettsége nem keletkezik (a törvény erejénél
fogva bruttó kötelezettsége nulla forint), de a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéshez kapcsolódó alapcsökkentő tétel, valamint
a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összegét
visszaigényelés keretében érvényesítheti.
Azok – az Szt. szerinti – egyéb szervezetek,
amelyek tanulószerződés keretében, az agrárpolitikáért felelős miniszter, az erdőgazdálkodá-
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sért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős
miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter,
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésekre történő felkészítésben
végzik gyakorlati képzés szervezését, kizárólag
az alap normatíva összegét vehetik figyelembe a
visszaigénylésük érvényesítésénél.
Egyéb szervezet az Szt. szerint a vállalkozásokhoz hasonlóan 2016 februárjától veheti igénybe a kötelezettségcsökkentő tételeket, illetve azok
összegét visszaigénylés keretében érvényesítheti
a NAV-nál, amennyiben 2016. év január hónapjában az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy a
szakképzési hozzájárulás megfizetését választja.
Fentiek alapján a jelenlegi szabályozás szerinti, igénylésen és támogatási szerződésen alapuló
támogatás és annak félévenként az NFA képzési
alaprészből történő folyósítása kiváltásra kerül. A
módosítás hatályba lépéséig az Szt. szerinti egyéb
szervezetek támogatás igénylése az eddigiektől
eltérő módon történik, amelyről pontos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal honlapján olvashatnak az érintettek.
A 2016. januári bejelentési kötelezettség teljesítésének részleteivel kapcsolatos információkat
az állami adóhatóság internetes oldalán javasoljuk
megkeresni.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére továbbra is elkülönítésre kerül a szakképző iskolai tanulmányi ösztöndíjra
felhasználható forrás. A támogatás a jövőben a
Szabóky Adolf szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíj elnevezést kapja. A támogatás továbbra is a
szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban
lévő, hiány-szakképesítést tanuló diákok részére
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Szakma Sztár verseny 2015.

biztosít a jogszabályban meghatározottak szerint
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az eddigi eljárás szerint az iskola
látja el.
A decentralizált keretből nyújtható támogatási
lehetőségek köre is módosul. A módosítás eredményeképpen a továbbiakban a decentralizált
keretből a nem állami fenntartású szakképző intézmények által, valamint a felsőoktatási intézmények által gyakorlatigényes alapképzési szak,
illetve a duális képzés keretében folytatott szakképesítést vagy szakképzettséget és végzettséget

Fotó: NSZFH

nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztéséhez
nyújtható támogatás.
Tekintettel az egyes szakképző intézmények
fenntartójának változására, a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott
szakképző intézmények fejlesztésére és működtetésére, valamint tárgyi feltételeinek fejlesztésére szolgáló forrás külön keretösszeg formájában
került biztosításra. A módosítások következtében
továbbiakban is – a külön keret terhére – támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős miniszter
által fenntartott szakképző intézmények fejlesztésére is.
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tanévnyitó
Kovácsné Kalmár Terézia – Freinwald Éva

A szakmai vizsgáztatás változásai
Az elmúlt két évtizedben folyamatosan változott a
szakképzés, intézményrendszerében és tartalmában reformok sorozata követte egymást. Az utóbbi
időszakban az oktatási rendszerben zajló folyamatok negatívan hatottak a munkaerőpiacra, az
oktatás expanziója következtében egyre többen jelentkeztek érettségit (is) adó intézménybe (gimnázium, szakközépiskola), miközben a szakmunkás
életpálya jelentős presztízsveszteséget szenvedett.
A kétkezi munka leértékelődött, egyes ágazatokban szakmunkáshiány alakult ki, miközben – a
felnőttképzést is beleértve – egyre többen szereztek a munkaerőpiac által nem igényelt szakképesítést, vagy szakmai végzettség nélkül hagyták el
az iskolarendszert. Elengedhetetlenné vált a szakképzés egész rendszerének átalakítása.
A szakképzés átalakítási folyamatának első lépcsője volt, hogy a Kormány elfogadta 2011 májusában a szakképzési koncepciót, majd ezt követően
az év végén elfogadásra került az új kerettörvény,
a szakképzésről szóló törvény, amely 2012. január
1-jén lépett hatályba. Az új szakképzési törvény
(2011. évi CLXXXVII. törvény) rögzítette az átalakítás irányát, új kereteket jelölt ki az OKJ számára, tartalmi változások történtek a képzési idő,
a gyakorlati óraszámok vonatkozásában.
Az egyszerűbb átláthatóbb szerkezet érdekében megszüntette a szakképesítés-elágazásokat,
több szakképesítés megszűnt, amelyekre az elmúlt
időszakban nem mutatkozott munkaerő-piaci kereslet. Az átalakítás közelít az átlátható, világos
strukturált szakképzési rendszer felé.
Az OKJ kapcsán változik a szakmai vizsgáztatás rendszere is. A jogalkotó visszaállította az
egyes szakképesítések elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását mérő komplex szakmai
vizsgát (maximum három nap, a vizsgabizottság egy nappal meghosszabbíthatja), amelyet
függetlenül az előképzettségtől és gyakorlattól
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mindenkinek teljesítenie kell, egyes részei alól
felmentés nem adható – a kivételek (szvk, vizsgaszabályzat, szakképzésről szóló törvény) figyelembevételével. A komplex szakmai vizsga nem
egymástól elszigetelt vizsgarészekre/modulokra
építve ellenőrzi a vizsgázók tudását, hanem a
vizsgarészeken/modulokon átnyúló legfontosabb
munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra helyezi a hangsúlyt, amelynek révén életszerű
körülmények között lehet mérni, hogy a vizsgázó
rendelkezik-e azzal a gyakorlati tudással, amelylyel kiengedhető a munkaerőpiacra. A vizsgakövetelményeket integráltan számon kérő komplex
vizsgán nem kell minden követelménymodulhoz
külön vizsgarészeket rendelni, vizsgafeladatokat
végrehajtani. A szakmai vizsga komplex jellege
jelzi, hogy a vizsgázónak teljességgel, a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően
kell számot adni a tudásáról.
Az előzőekben leírtak alátámasztják, hogy a
képzések akkor tudnak megfelelni tartalmukban
és minőségükben a munkaadók elvárásainak, ha
igazodnak a munkavállalók által ténylegesen ellátott munkakörökhöz, és ha minél inkább gyakorlat közeli képzésként valósulnak meg. Elengedhetetlenül szükséges a gyakorlatorientált képzés
irányába történő elmozdulás, illetve a gazdaság
igényeihez történő minél teljesebb illesztés. A magyar szakembereknek olyan elméleti és gyakorlati
ismeretekkel kell rendelkezniük, amelynek révén
piacképes tudással rendelkeznek és szakmájukban
sikeresek lehetnek. A szakképzési rendszer megújulási folyamata a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
átalakításával megkezdődött, a 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendeletben az állam által elismert
szakképesítések követelménymoduljainak kiadásával és a szakképesítésért felelős miniszterek rendeleteivel folytatódott.
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény által meghatározott új szakképzési rendszer végrehajtási rendeleteinek kiadásaival biztosítva lett az iskolarendszeren kívüli képzéseknél
2013. szeptember 1-jétől induló képzések indulása, már – az új törvényi előírásokhoz igazodóan – komplex szakmai vizsgával fejeződnek be.
A 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól értelmében – a
komplex szakmai vizsgáztatás új szabályainak
rögzítésével megvalósul a szakmai vizsgáztatás
rendszerének egyszerűsítése, megnyílik a valós
munkahelyi körülményekhez igazodó, a szakmai
ismereteket komplex formában számon kérő vizsgáztatás lehetősége. A vizsgák időtartama és az
adminisztrációs feladatok mennyisége jelentősen
csökken, a vizsgák lebonyolítása egyszerűbb. A
vizsgáztatás új rendszere a korábbiaknál nagyobb
felelősségvállalást és szakmai felkészültséget vár
el a vizsgabizottságoktól és a vizsgaszervezőktől
egyaránt.

Az iskolarendszeren kívüli komplex
szakmai vizsgák szervezése
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12.§ (1) meghatározza az iskolai rendszerű, a
(2) az iskolai rendszeren kívüli szakképzést követő
komplex szakmai vizsgát szervező intézmények
jogosultságát, illetve a jogosultság megszerzésének
módját.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 12.§ (2) a.) bekezdése alapján vizsgaszervezési engedélyt kapott intézmények is szervezhetnek iskolarendszeren kívüli komplex szakmai
vizsgát. Az engedély az eljárást kezdeményező
intézmények által megjelölt szakképesítésekre vonatkozóan visszavonásig, az ország területére jogosít vizsgaszervezésre.
Az ide vonatkozó jogszabályok közül fontos
megemlíteni a szakmai vizsga megszervezésére
vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendeletet,
valamint a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó

engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV.20.)
SZMM rendeletet. A vizsgaszervezők számára
fontos a vonatkozó jogszabályok teljes megismerése és alkalmazása.

Változások, amelyekre figyelni kell
A 2015. évi Magyar Közlöny 77. számában megjelent alábbi jogszabályok jelentős módosításokat
tartalmaznak:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV.
törvény;
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.
évi LXVI. törvény.
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet 62.§
„(2) A régi OKJ-ban szereplő szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai vizsga (a továbbiakban: moduláris vizsga) esetén az R1. 30.
§ (1) bekezdése szerinti törzslap azon moduláris
vizsga esetén használható fel, amelynek utolsó
vizsgatevékenysége legkésőbb 2015. június 30-án
befejeződik.” A szakmai vizsgadokumentumok
megrendelése a Pátria Nyomda Zrt-től történhet.
Megrendelőlap a http://tanugy.patria.hu oldalról
tölthető le. (2015. július 14.)
A nemzetgazdasági miniszter 32/2014. (XII.
31.) utasítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról a Hivatal Vizsgaügyviteli feladatai
keretében koordinálja és ellátja a moduláris és
komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos feladatokat – kialakítja és gondozza a fővárosi és megyei
kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek összesített országos jegyzékének
adatbázisát, kidolgozza és gondozza a szakmai
vizsgaszervezési engedély megszerzéséhez szükséges alapelveket és szakképesítésenként a speciális
szakmai, tárgyi és személyi feltételek valamennyi
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szakképesítés tekintetében – egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a szakmai vizsga elnökeit, egységes elvek alapján koordinálja a komplex
szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére
alkalmas (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív)
vizsgatevékenységek vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozását, szervezi valamennyi vizsgaidőszakra

a szakmai vizsgatételek – a megyei és fővárosi
kormányhivatal útján – vizsgaközpontokhoz való
eljuttatását, egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő
komplex szakmai vizsgát valamennyi szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében, vizsgaközpontot működtet, végzi a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
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1. ábra. Moduláris és komplex szakmai vizsgák száma 2015 első félévében
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2. ábra. Moduláris és komplex szakmai vizsgán résztvevők száma 2015 első félévében
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3. ábra. Az iskolarendszeren kívüli képzésben – sikeres vizsgázók aránya a tárgyidőszakban

A komplex vizsgáztatás legfontosabb előnyei a
korábbi, moduláris rendszerrel szemben:
– egyszerűsödtek az adminisztrációs folyamatok,
beleértve az elektronikus vizsgaszervezést (Integrált Vizsgaügyviteli Keretrendszer – IÜK);
– a komplex mérésnek köszönhetően a munkatevékenységre való felkészültség került a középpontba;
– legfeljebb 3 napra csökkent a vizsgázók leterheltsége;
– emelkedett a vizsgát sikeresen teljesítők száma, így a hátrányos helyzetű rétegek (nők,
tartósan munkanélküliek, közmunkások,
roma/cigány lakosság, büntetett előéletűek/
büntetésüket töltők) is esélyt kapnak a munka
világában történő beilleszkedésre.

Felmerül azonban a kérdés, hogy a sikeres
vizsgázók arányának emelkedése mögött nem a
vizsgák színvonalának csökkenése áll-e? A vizsgaelnöki és tagi jelentések elemzése szerint nem
(5. ábra).
Az értékelések alapján a vizsgaelnökök és a
vizsgabizottsági tagok szerint minden eleme megfelel az elvárásoknak (azaz, az átlagos értékek 7,5
felett van a tízes skálán) és az írásbeli és szóbeli
tételek nehézségi szintjét is magasnak ítélik meg.

Az NSZFH megalakulása és vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatai
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) a 319/2014. (XII.13.)
Korm. rendelet alapján feladatai közé tarozik a

Sikeresen vizsgát te

Sikertelen vizsgázók

4. ábra. Az iskolai rendszerű képzésben – sikeres vizsgázók aránya a tárgyidőszakban
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5. ábra. Az írásbeli, szóbeli és gyakorla tételek értékelése 1-10 skálán a vizsgabizo sági elnökök és tagok véleménye alapján (2015 I. félévi adatok).

komplex szakmai vizsgák szervezése az alábbiak szerint: A 319/2014. (XII.13.) Korm. rendelet
29.§ (3)
„(f) egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát valamennyi szakképesítés
megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében,
e feladatot alapfeladatként végzi az olyan szakképesítés esetében, amelynél
fa) nincs jogszabály alapján vizsgaszervezésre
kijelölt intézmény,
fb) nincs vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény, vagy
fc) a képzés befejezését követően fél évig nem
került sor komplex szakmai vizsga megszervezésére,
g) vizsgaközpontot működtet,”
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény a komplex szakmai vizsgákra vonatkozóan az állami szakképzési és felnőttképzési szervet
valamennyi szakképesítés tekintetében jelöli meg
vizsgaszervezőként, így biztosítva az ország egész
területére teljes lefedettséget a vizsgaszervezés vonatkozásában.
Vizsgaszervezői tevékenységünk során:
A Hivatalunkat vizsgaszervezésre felkérő képző
intézményekkel szorosan együttműködünk, folyamatos és részletes tájékoztatást biztosítunk, gon-
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doskodunk a szakmai vizsgák jogszabályoknak
megfelelő megszervezéséről.
Folyamatosan nyomon követjük és alkalmazzuk, az aktuális jogszabályokat valamint segítséget nyújtunk a jogszabályok értelmezésében. A
szakmai vizsgák előkészítésének folyamatában
nagy figyelmet fordítunk a vizsgára jelentkezők
jogszabály által előírt feltételeinek vizsgálatára.
Lehetőséget biztosítunk a ritkábban előforduló
szakképesítések vizsgáinak lebonyolítására.
Fontosnak tartjuk a vizsgaszervező képviselője,
valamint a jegyzők folyamatos felkészítését, módszertani segítését.
Jelenleg párhuzamosan szervezünk kifutó jellegű, jogosultságunk szerinti moduláris és egyre
nagyobb számmal megjelenő komplex szakmai
vizsgákat. Amennyiben lehetséges, törekszünk a
moduláris szakmai vizsgára jelentkezők más vizsgacsoporttal történő összevonására, annak érdekében, hogy a vizsgázók költségei alacsonyabbak
legyenek.
Az új Hivatal előtt álló kihívások:
– A képzéseknek egyre jobban illeszkedniük kell
a munkaadói igényekhez (beleértve az állami,
önkormányzati munkaadókat is), ezért többek
között a potenciális munkaadókat integrálnunk
kell a képzés folyamatába (például vizsgahelyszín biztosításával).
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– A képzéseknek nem csak az elhelyezkedést kell
támogatniuk, hanem a termelési kultúrát kell
erősíteniük, azaz a gazdaság intenzitását kell növelniük: pl. a mezőgazdasági képzésekkel. Ebben
az esetben a képzésen résztvevők többször nem
új állásokba kerülnek, hanem jelenlegi termelő
tevékenységüket tudják hatékonyabban végezni.
– Támogatni kell a hátrányos helyzetben élő személyeket, hogy a szakképzésben piacképes tudásra tegyenek szert.
– Növelni kell a vizsgaelnökségre és vizsgabizottsági tagságra jelölhető személyek számát,
különösen a hiányszakmákban – ezért kérjük,
hogy amennyiben megfelel a feltételeknek, Ön
is nyújtson be pályázatot! Részletek: https://vep.
nive.hu/?oldal=sp (2015. július 6.)

Pályázati felhívás
Pályázati felhívás országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre
és nyilvántartás megújítására.
A Nemzetgazdasági Miniszter az 31/2004. (XI.
13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és
az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről,
valamint a szakértői tevékenységről alapján felhívást tesz közzé szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe
történő felvételre és a nyilvántartás megújítására.
Vizsgaelnöki névjegyzékre jelentkezhetnek a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervnél azok,
akik
– szakirányú pedagógus végzettséggel, vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel, vagy felsőfokú
iskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek;
– tíz év, szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek1;
– büntetlen előéletűek.

Pályázati felhívást hirdet továbbá vizsgabizottsági
tagi névjegyzékbe történő jelentkezésre.
Vizsgabizottsági névjegyzékre jelentkezhetnek,
akik
– szakirányú főiskolai, egyetemi végzettséggel
és 5 éves gyakorlattal, vagy
– szakirányú technikusi oklevéllel, 10 éves
szakmai gyakorlattal és pedagógiai végzettséggel, vagy mesteroklevéllel, vagy
– szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal,
érettségivel, 10 éves szakmai gyakorlattal és
pedagógiai végzettséggel, vagy mesteroklevéllel rendelkeznek;
– büntetlen előéletűek.
A jelentkezést az adott szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményében meghatározott szervezethez kell benyújtani.
Előnyben részesül a vizsgabizottsági névjegyzékre történő jelentkezés esetén, aki
– szerepel az országos vizsgaelnöki névjegyzékben, vagy
– pedagógiai végzettséggel rendelkezik;
– középfokú szakképző intézményben teljesített
szakirányú oktatási gyakorlatot igazol;
– részt vett szakmai tananyagok készítésében,
bírálatában;
– részt vesz a tanulók üzemi gyakorlati oktatásában.
A jelentkezést írásban lehet benyújtani, a következő dokumentumok egyidejű csatolásával:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló
okiratok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– büntetlen előélet igazolása;
– gyakorlati időről igazolás munkaadótól;
– a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez;
– vizsgaelnöki névjegyzékre jelentkezés esetén
legalább két szakmai ajánlás.

1. A vizsgaelnöki névjegyzékre benyújtott jelentkezés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt
szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói
vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység.
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Elektronikus törzslap kitöltése
a moduláris rendszerű vizsgák esetében
A komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
62. § (2) szerint, a régi OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga (a
továbbiakban: moduláris vizsga) esetén a 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti törzslap azon moduláris vizsga esetén használható fel, amelynek utolsó vizsgatevékenysége
legkésőbb 2015. június 30-án befejeződött.
A fentiek értelmében azon moduláris szakmai
vizsgák esetében, amelyek utolsó vizsgatevékenysége 2015. június 30-át követően történik, elektronikus törzslapot kell kitölteni.
A moduláris vizsgák elektronikus törzslap
rendszere honlapunkon az „Elektronikus törzslap”
menüpontban érhető el.

A moduláris törzslap rendszer esetében jelenleg a vizsgabejelentésektől függetlenül kerül sor
a törzslap kitöltésére. A törzslap-nyilvántartási
rendszer az elektronikus törzslapok mellett alkalmas a törzslapok elkészítésén kívül – az adott
vizsgákhoz kapcsolódóan – üzenetküldésre is, felgyorsítva ezzel a hibás törzslapok módosítását.
A moduláris rendszerűvizsgák elkészült elektronikus törzslapjait A4 papírra nyomtatva, összefűzve a továbbiakban is meg kell küldeni a Törzslapnyilvántartás számára.
A moduláris, és komplex rendszerű vizsgák elektronikus törzslap rendszere elérhető
az alábbi linken: https://www.nive.hu/index.
php?option=com_content&view=article&id=593
&Itemid=107 (2015. július 7.)

1. ábra. A moduláris és komplex rendszerű vizsgák elektronikus törzslap rendszere elérhető a Nemze Szakképzési és Felnő képzési Hivatal honlapján
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Komm Ildikó

A szakképzési megállapodás
A szakképzési megállapodás egyfajta együttműködési megállapodás az állam és a szakképző iskola
nem állami fenntartója között, nem hatósági aktus.
Azon túl, hogy finanszírozási jogosultság kötődik
hozzá, legfontosabb eleme, hogy összeköti az állami tervezés elemeit a nem állami fenntartói tervezéssel. Ezzel egyrészt öt éves előretekintést kér a
nem állami fenntartóktól, másrészt azt, hogy kísérjék figyelemmel az állami tervezés folyamatát. Erre
a fenntartóknak minden évben a szakmaszerkezeti
döntést előkészítő folyamat során van lehetősége,
amikor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett szoftveren keresztül
vállalást tehetnek a megyei fejlesztési és képzési
bizottságok és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott, korlátozottan támogatott
szakképesítésekre vonatkozóan. Az idei évben, a
2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntés előkészítésének folyamatában, újdonságként
jelent meg az a lehetőség, hogy a fenntartók vállalásokat tehettek a támogatott, illetve a nem támogatott kategóriába javasolt szakképesítésekkel
kapcsolatban is.
Az iskolai rendszerű szakképzésben a finanszírozási jogosultságnak három pillére van: külön
vizsgálandó a tanuló, a fenntartó és az adott szakképzés támogatásra való jogosultsága. Arra, hogy
a fenntartó az adott tanuló után jogosult-e állami
támogatásra, a szakképzési törvény 29. §-a ad választ. A fenntartó jogosultságához nem állami iskolafenntartó esetén a szakképzési megállapodás
megkötése szükséges, ez a finanszírozásra való jogosultság feltétele. A szakképzési megállapodásra
vonatkozó szabályozás a szakképzési törvény 84.
§-ának (6)-(10) bekezdéseiben található. A részletszabályokat a szakképzési megállapodásról szóló
314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban
Szmr.) tartalmazza. A kormányrendelet átmeneti
szabálya alapján a 2013/14-es tanévre vonatkozóan

egyszerűbb eljárásrendű, automatizmuson alapuló,
egyszerűsített tartalmú szakképzési megállapodások megkötésére kerülhetett sor 2013 szeptemberének végéig valamennyi, érvényes működési engedéllyel rendelkező fenntartóval. Ezen szakképzési
megállapodásokat a 2013/2014-es tanév során felül
kellett vizsgálni, ennek keretében kiegészíteni az
öt évre szóló fenntartói tervekkel ahhoz, hogy a
2014-ben és azt követő években induló képzések
tekintetében is jogosult legyen a fenntartó költségvetési hozzájárulásra. Az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv közel háromszáz kiegészített
szakképzési megállapodással kapcsolatban gyakorolta egyetértési jogát az elmúlt év során. A kiegészített megállapodások módosítására is lehetőséget
nyújt az Szmr., akár a kormányhivatal felszólítása,
akár a fenntartó kezdeményezése alapján. Ezen
módosítások esetében fontos megjegyezni, hogy a
fenntartónak a módosításokat egyértelműen jelölnie kell a megállapodásban, valamint a megállapodásban foglaltaknak azzal összhangban kell lennie
annak érdekében, hogy az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv egyetértési jogát gyakorolni
tudja. A módosításokkal kapcsolatban főszabályként elmondható, hogy amennyiben egyéb feltételek (mint például a működési engedélynek való
megfeleltetés) nem indokolják, a szakképzési megállapodásokat nem szükséges módosítani csupán
azért, mert olyan ágazatokat tartalmaznak, amelyeknél a fenntartó jogerős működési engedélyében
nem található olyan szakképesítés, amely az adott
ágazathoz tartozik és támogatott, vagy korlátozottan támogatott és a fenntartó nem rendelkezik
keretszámmal. Ennek indoka, hogy a szakképzési
megállapodás öt év vonatkozásában csupán a lehetőséget teremti meg a nem állami fenntartók részére a szakképzésben való részvételre, a konkrét
képzések pedig az adott időszakra vonatkozó szakmaszerkezeti döntés alapján indulhatnak.
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Az Europass eszköztár 2005-2015
A 90-es évek végén, az Európán belüli munkavállalási célú mobilitás aránya igen alacsony volt
(körülbelül 3%), és a felsőoktatásban tanulók szintén kis számban használták ki az ERASMUS
programban kínált lehetőségeket. Az egyén számára kevés információ állt rendelkezésre, a létező
információkhoz pedig
nehezen lehetett hozzáférni. A képesítések elfogadtatásának bonyolult
folyamatai és az alacsony
nyelvi
kompetenciák
hozzájárultak a külföldi
tanulás és munkavállalás
alacsony kihasználtsági
fokához.
Az utóbbi évtizedekben az Európai Bizottság a
tagállamokkal együttműködve dolgozik az európai szakképzés közösen kialakított céljaiért.
A koppenhágai folyamat során a tagországok
elkötelezték magukat a tanuláshoz és munkavállaláshoz kapcsolódó mobilitás lehetőségeinek erősítésére, az eszközök fejlesztésére.
A 90-es években a tagországok képesítéseinek átláthatóságára és átjárhatóságára irányuló
törekvései a szakképzettségek átláthatóságának
európai fórumának létrehozását eredményezték
(European Forum on transparency). A résztvevők fő célul a végzettségek átláthatatlanságából,
és a tagországok közötti bizalmatlanságból adódó
akadályok leküzdését tűzték ki, és a tagországok
közötti párbeszéd ösztönzésével kívánták elősegíteni a különböző végzettségek elfogadhatóságát. A fórum egyrészt lehetőséget biztosított arra,
hogy szervezett keretek között egy alulról építkező diskurzus alakuljon ki a munkaerőpiac és a
nemzeti szakképzési hatóságok képviselői között,
másrészt a fórum munkája jó alapot szolgáltatott
több olyan európai kezdeményezéshez, amelyek
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mára jól működő mobilitás segítő eszközökké fejlődtek. Ilyen eszköz például az Europass dokumentumcsalád.
Az Europass dokumentumok 2005 óta szolgálják a tanulási és a munkavállalási célú mobilitást
Európában, olyan eszköztárat biztosítva, amely az
egyén életútja során sikeresen használható a végzettségek, képességek és
megszerzett kompetenciák elismertetésében.
Jelenleg hat dokumentum áll rendelkezésre,
amelyek a diplomák, oklevelek és bizonyítványok
másolataival, szakmai referenciákkal, és egyéb, a képesítéseket, kompetenciákat alátámasztó dokumentumokkal együtt az
úgynevezett Európai Készségútlevélbe (European
Skills Passport) elektronikusan rendezhetők.

Az Europass dokumentumok
egy része az egyén által
ingyenesen ki- és letölthető
1. Az Europass önéletrajz, amely egy, az internetről
27 nyelven kitölthető és letölthető on-line formanyomtatvány. Bár a megszokott önéletrajzi
formátumot követi, könnyen kezelhető, több
formátumban elmenthető, valamint újraszerkeszthető.
2. Az önéletrajz mellé az oktatási intézmények és
a munkáltatók részéről egy-egy pályázat beadásakor gyakori elvárás a motivációs levél.
Az Europass motivációs levél az Europass önéletrajzhoz hasonlóan olyan egységes online űrlap,
amely az általános kísérőlevél formátumát követve megkönnyíti a szerkesztést és formázást,
több formátumban elmenthető, újraszerkeszthető, és 27 nyelven elérhető.
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3. Az Europass nyelvi útlevél egy önértékelésen alapuló dokumentum, amelyben részletesen feltüntethető az iskolában formálisan (például nyelvvizsga), és az iskolán kívül szerzett nyelvtudás is.
Az végzettséghez és a tanulás folyamata alatt
megszerzett, gyakorlathoz köthető Europass dokumentumokat a kiadásért felelős intézmény,
szervezet, vagy hatóság állítja ki.
4. Az Europass mobilitási igazolványt azok részére
állítják ki, akik szervezett keretek között vesznek részt nemzetközi mobilitási programokban, tanulmányi céllal, vagy szakmai gyakorlaton. Az Erasmus+, a Campus Hungary és a
CEEPUS programok mellett további EU-s és
más nemzetközi mobilitási program résztvevői
is jogosultak az igazolványra. Az igazolványt a
küldő és fogadó szervezet együttesen állítja ki.
5. Az Europass oklevélmelléklet a hazai felsőoktatási rendszerben megszerzett oklevélhez,
diplomához kapcsolódóan nyújt információt a
képzés tartalmáról. A végzett hallgatók kérésére a főiskolákon és egyetemeken angol nyelven
állítják ki.
6. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekhez igényelhető. A bizonyítvány-kiegészítő az
eredeti bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum, tájékoztatást ad a képzés tartalmáról,
a megszerzett készségekről és kompetenciákról.
A bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező
intézmények adják ki angol, német, francia,
spanyol és olasz nyelveken. A vizsgaszervező
az idegen nyelven kiállított kiegészítőkért adminisztrációs díjat kérhet, ami nyelvenként a
mindenkori minimálbér 5%-a.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő koordinációját a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatalban működő Nemzeti Referencia Központ
látja el.
Az Europass oklevélmelléklet és az Europass bizonyítvány-kiegészítő kizárólag az eredeti oklevéllel, diplomával, illetve az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő bizonyítvánnyal együtt érvényesíthető.
Az elmúlt 10 év során a 27 európai nyelven
hozzáférhető weboldal (https://europass.cedefop.
europa.eu) több, mint 100 millió látogatót vonzott, és az interaktív felületen több mint 50 millió Europass Önéletrajzot töltöttek ki különböző
nyelveken.
A hazai portálon, amelyet a TEMPUS Közalapítvány, mint Nemzeti Europass Központ
működtet, 2014-ben megduplázódott az önéletrajzok kitöltésének száma (1 364 245 letöltés), a nyelvi útlevél letöltéseinek száma pedig
az utóbbi egy évben majdnem 500%-kal nőtt. A
mobilitási projektekben résztvevők közül 2014ben körülbelül 2000-en igényeltek mobilitási
igazolványt.
Középfokú szakmai bizonyítványokhoz 2014ben 21 842 darab bizonyítvány-kiegészítőt igényeltek, míg a felsőoktatásban a végzett hallgatók
számára 48 719 oklevél mellékletet adtak ki a felsőoktatási intézmények.
A dokumentumokról bővebb információ a következő oldalakon érhető el:
– Nemzeti Europass Központ:
www.europass.hu
– Nemzeti Referencia Központ:
http://nrk.nive.hu
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Képzés határok nélkül
Euroguidance Magyarország
Idén 15 éve, hogy megkezdte
tevékenységét a Euroguidance
Magyarország, amely az Európai Bizottság Erasmus+ programja keretén belül működő
Euroguidance hálózat hazai központja. A jelenleg 34 országban
működő Euroguidance hálózat fő
célkitűzése az európai dimenzió
terjesztése a pályatanácsadásban,
valamint minőségi információ nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban.
A magyarországi Euroguidance központ 2015
januárjától a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretei között működik, és elsődleges
feladata az Európa-szerte elérhető tanulási, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségekről szóló
tájékoztatás. Ügyfeleink uniós tanulási lehetőségekkel kapcsolatban leggyakrabban az alábbi kérdésekben kérnek tájékoztatást:
– középiskola, felsőoktatási intézmény, megfelelő
felsőoktatási program keresése külföldön, illetve külföldi diákok részére Magyarországon;
– ösztöndíjak, pályázatok, támogatási lehetőségek, szakmai gyakorlati lehetőségek és gyakornoki programok keresése külföldön, hasznos tanácsok;
– tájékoztatás a külföldi tanulás várható költségeiről (tandíjak, megélhetés);
– önkéntesség az EU-ban;
– tájékoztatás a Magyarországon elérhető tanácsadási szolgáltatásokról (pályaválasztás,
pályaorientáció);
– információ a hazánkban elérhető nyelvvizsgákról;
– hasznos weboldalak, tematikus adatbázisok
külföldi tanulási lehetőség, ösztöndíj vagy
szakmai gyakorlat kereséséhez.
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A Euroguidance Magyarország
központ éves munkaterv alapján
végzi tevékenységét, amelyben kiemelt hangsúlyt kap az információs rendezvényeken való részvétel, tájékoztató előadások tartása,
valamint magyar és angol nyelvű
kiadványok készítése uniós mobilitási, ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségekről. Az elmúlt
évek során megjelent közel 50 féle kiadványunk
a honlapunkról is letölthető. A tájékoztatás során
fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk fordulók körültekintően, illúzióktól mentesen és a tényleges
információk birtokában tervezzék meg külföldi
tanulmányaikat, hogy az jövőjük szempontjából
hasznos és örömmel teli élménnyé váljon.
A 2014-es évben közel 20 alkalommal vettünk
részt információs standdal regionális szintű pályaválasztási kiállításokon, valamint országos szintű
oktatási és egyetemi állásbörzéken, 10 alkalommal
tartottunk tájékoztató előadást mobilitási kérdésekkel kapcsolatban és 3 alkalommal szerveztünk
képzést pályaorientációval foglalkozó hazai szakemberek számára.
A központ nemcsak a magyarországi uniós
társintézményekkel (például Tempus, Europass,
EURES és Eurodesk), hanem a Euroguidance hálózat külföldi tagjaival is szoros együttműködésben áll, ezáltal is biztosítva a hazai és nemzetközi
lehetőségekről szóló naprakész információszolgáltatást.
Elérhetőség:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu
Tel.: +36 (30) 488 0246
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EQAVET aktualitások
A 2009. évi elfogadása óta az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer
(EQAVET) – mint a tagországok különböző
szakképzési rendszerei között az átláthatóságot és
a kölcsönös bizalmat, valamint az átjárhatóságot és
a készségek, kompetenciák elismerését támogató
közös európai eszköz – jelentősen megerősítette az
európai együttműködést, és számos országokban
reform-intézkedéseket és fejlesztéseket indított el
a szakképzés minőségbiztosítása terén.
Az új EU Bizottság felállásával 2014 novemberében a szakoktatás és szakképzést (és a felnőttkori
tanulást) a „Foglalkoztatás, Szociális Ügyek, Készségek és Képességek és Munkavállalói Mobilitás”
Főigazgatósághoz rendelték. Ebben az új munkakörnyezetben az EQAVET fő fókusza nem fog
változni, azonban a (különösen a fiatalkori) munkanélküliség elleni harc terén kifejtett erőfeszítések
megduplázásával a foglalkoztathatóság, a szakképzés munkaerő-piaci relevanciája, illetve a szakmai
továbbképzés (CVET) nagyobb hangsúlyt kap.
Jelenleg a tagországok a Bruge-i Közlemény
2b stratégiai célkitűzésének megvalósításán dolgoznak, amely szerint „2015 végéig valamenynyi szakképző intézményre vonatkozó, nemzeti
szintű közös minőségbiztosítási keretrendszert
kell létrehozniuk, amely a kapcsolódó munkahelyi
környezetben történő tanulásra-képzésre is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET Keretrendszerrel”. Ily módon ez a stratégiai célkitűzés
a magas színvonalú, a tanuló/képzésben résztvevő
és a munkaerő-piac igényeire, valamint a szélesebb
értelemben vett társadalmi szükségletekre választ
adó szakoktatás és szakképzés előmozdításában a
minőségbiztosítás holisztikus megközelítéseinek
fontosságára is ráirányítja a figyelmet.

Az EQAVET Hálózat munkaprogramjainak
keretében megvalósult tevékenységek hozzájárulnak a szakképzési minőségbiztosítás folyamatos
fejlesztéséhez és a minőségbiztosítás kultúrájának
megteremtéséhez Európa szerte, valamint támogatják a Keretrendszer bevezetési folyamatát. A
Hálózat célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítását segítő fő eszközök a munkacsoportokban
végzett munka, illetve a „peer learning” szemináriumok.
A munkacsoportok alapvető feladata, hogy gyakorlati útmutatást, valamint szakmai-módszertani
anyagokat és eszközöket fejlesszenek ki, amelyek
segítséget nyújtanak a tagállamok – elsősorban a
nemzeti referencia pontok (NRP) – számára az
EQAVET Ajánlás nemzeti szinten történő bevezetésében.
A Peer learning szemináriumok a kiválasztott
témában – rendszer és intézményi szinten – az
országok között a szakmai diszkusszió, a szakmai ismeretszerzés és a célzott tapasztalatcsere
mellett jó lehetőséget biztosítanak a különböző
európai minőségbiztosítási rendszerek működésének kölcsönös megismerésére, a jó gyakorlatok feltárására, az egymástól való tanulásra, a
benchmarkingra.

Új lendület
– jövőbeli irányok, prioritások
A 2015. június 22-én a tagországok szakoktatásért
és szakképzésért felelős miniszterei által aláírt Rigai Következtetések1 meghatározzák a szakképzés
5 új középtávú célkitűzését a 2015-2020 közötti
időszakra, amelyek között a minőségbiztosításnak
továbbra is kiemelt szerep jut. Az 5 új középtávú
célkitűzés az alábbi:

1. Riga conclusions 2015 on a new set of medium-term deliverables in the field of vet for the period 2015-2020, as a result
of the review of short-term deliverables defined in the 2010 bruges communiqué; http://www.Izm.Gov.Lv/images/rigaconclusions_2015.Pdf (2015. július 2.)
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A munkahelyi környezetben történő tanulásképzés minden formájának – kiemelten a tanulószerződéses gyakorlati képzésnek – az elősegítése,
támogatása.
A szakképzési minőségbiztosítási mechanizmusok további fejlesztése az EQAVET Ajánlással összhangban. A minőségbiztosítási rendszerek
részeként visszacsatolási mechanizmusok és körök
létrehozása és alkalmazása, a tanulási eredményeken alapuló szakmai alap- és továbbképzésben.
A szakképzéshez és a képesítések megszerzéséhez való hozzáférés javítása, rugalmasabb és átjárhatóbb, a pályaválasztási szolgáltatásokat is integráló képzési rendszerek révén.
A kulcskompetenciák elsajátításának további
erősítése a szakképzési tantervekben.
Szisztematikus megközelítés alkalmazása a tanárok és szakoktatók alap- és továbbképzésében.
Az EQAVET Hálózat a 2016-2017. évekre 3
stratégiai prioritást tűzött ki:

1. Az EQAVET kiterjesztése, EQAVET+ kidolgozása;
2. Az együttműködés erősítése az NRP-k, a
szociális partnerek, a szakképző intézmények részvételével;
3. A minőségbiztosítás kultúrájának elmélyítése, visszacsatolási mechanizmusok és körök
– határozott meg, amelyek közül a 6. Éves
Fórum 2 döntése alapján az EQAVET továbbfejlesztése élvez elsőbbséget.
A továbbfejlesztés alapja a 2013-ban elkészült
EQAVET külső értékelés3 és az abban foglalt javaslatok, ajánlások. Az EQAVET+ kidolgozása
bizonyos, a jelenlegi szakpolitika által preferált,
a keretrendszerből hiányzó területeken – így a
tanulási eredmények, a munkahelyi környezetben történő tanulás-képzés minőségbiztosítása, a
tanárok és szakoktatók kompetenciáinak fejlesztése – deszkriptorok és indikátorok hozzáadását
eredményezi majd, a jelenlegi EQAVET Ajánlás szövegének, és az abban szereplő indikatív
deszkriptoroknak és indikátoroknak változatlanul hagyása mellett.
A munka 2015 őszén indul, az EQAVET Hálózat, az Irányító Bizottság és az NRP-k felkért
tagjainak részvételével. Irányító Bizottsági tagságunk révén várhatóan Magyarország/NSZFH
szakértő képviselője is meghívást kap a munkacsoportba.

2. Lettország, Riga-Jurmala, 2015. június 17-18.
3. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/education/eqavet13_en.pdf (2015. július 7.)
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Karvázy Eszter – Bajka Györgyi

EPALE, interaktív e-platform
a felnőttoktatás- és képzés szolgálatában
Az Európai Bizottság a felnőttkori tanulás
minőségének javítása érdekében fejlesztette ki az
Európai Felnőttképzési Elektronikus Platformot
(EPALE). A platform általános célja a felnőttképzés és intézményeinek nemzetköziesítése, valamint az oktatók szakmai kompetenciáinak, tudásszintjének emelése.
Az EPALE arra hivatott, hogy referenciapontként szolgáljon a felnőttképzés terén egy olyan
virtuális tér kialakításával, amely lehetőséget ad
nemzeti és nemzetközi hálózatok építésén keresztül a különböző országok felnőttképzési stratégiáinak és működésének megismerésére, tapasztalatcserére, nemzetközi hírek, tananyagok és jó
gyakorlatok megosztására.
A fejlesztés eredménye egy tanárokból, gyakorlati oktatókból, kutatókból, egyetemi oktatókból,
politikai döntéshozókból és egyéb érintettekből
álló többnyelvű, nyitott e-közösség, akik valamilyen szakmai szerepet töltenek be a felnőttkori tanulás folyamatában.
Az EPALE működésének középpontja a virtuálisan működő közösség. A tagok a felnőttkori
tanulással kapcsolatos friss hazai és nemzetközi
híreket oszthatnak meg, illetve blogbejegyzéseket
posztolhatnak egy-egy szakmailag érdekes témáról, továbbá különböző szakmai rendezvényeket,
érdekes tanfolyami tudnivalókat, valamint egyéb
szakmai tartalmakat tölthetnek fel a közösségi
portálra.
A platform szolgáltatásai segítséget nyújtanak
a közösség tagjai számára, hogy európai szinten
tarthassanak kapcsolatot a felnőttoktatásban- és
képzésben dolgozó kollégáikkal. A szakemberek
a tematikusan felépített honlapon keresztül fórumozhatnak, kommentelhetnek, illetve külföldi
felnőttképzés témájú projekt- és szakmai partnereket kereshetnek az adattárban. Jelenleg a plat-

formon a tanulók támogatása, a tanulási környezet kialakítása, életvezetési készségek, jogi háttér,
valamint a minőségbiztosítás témáiban találhatók
anyagok.
Az Európai Bizottság a tagországoktól Nemzeti Platform Koordinátor kijelölését kérte. A Platform koordinátorok irányítják a nemzeti feladatok
megvalósítását, kialakítják a saját kommunikációs
stratégiájukat a közös platform promóciójára, a
hazai felhasználók bevonására és aktivizálására,
továbbá kiépítik a hazai szakértői hálózatot és
megosztják a szakmai tartalmakat a közös platformon.
2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt
(NSZFH) jelölte ki Nemzeti Platform Koordinátornak. A Hivatal a 2016-os évre nyújtott be pályázatot az Európai Bizottsághoz, így jövőre kezdi
meg EPALE-hez kapcsolódó szakmai munka koordinálását.
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Bay Gábor Csaba – Orosz Beáta

A Magyar Képesítési Keretrendszer
implementációjának előrehaladása
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
létrehozását a 2008. április 23-i (2008/C 111/01)
európai parlamenti és tanácsi ajánlás tartalmazza,
amelyben az Európai Unió és a Tanács felkérte
a tagállamokat, hogy alakítsák ki saját nemzeti
képesítési keretrendszerüket, majd egy standardizált megfeleltetési folyamat keretében kapcsolják
azt az EKKR 8 szintjéhez. Az ajánlás értelmében
minden uniós tagállamban kiadott új bizonyítványnak és oklevélnek hivatkozást kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az adott képesítés a
magyar és az európai keretrendszer melyik szintjének felel meg. A cél az, hogy európai szinten átláthatóvá és összehasonlíthatóvá váljon az egyes
országokban megszerezhető képesítések tartalma.
A fejlesztések magukba foglalják a tanulásieredmény-alapú megközelítésre való átállást,
valamint az oktatásban és képzésben aktív (al)
szektorok közti hatékonyabb kommunikációt is,
amely nemcsak Magyarországon, de a világ minden táján nagy kihívásnak bizonyult. Világszerte
több, mint 140 országban fejlesztenek keretrendszert, a 27 EU tagállamból már több mint 20
feleltette meg saját képesítési keretrendszerét az
európaival.1
Magyarország az európai törekvések kezdete, 2005 óta részese ennek a komplex folyamatnak. Az első fontos feladat a Magyar Képesítési
Keretrendszer (MKKR) szintleíró jellemzőinek
megalkotása volt; a szakértő kollégák által készített táblázat 2012-ben jelent meg jogszabályban. Az EKKR tudás, képesség és kompetenciák

hármasától eltérően Magyarország a társadalmi
partnerek igényeit figyelembe véve kibontotta a
kompetencia fogalmát és külön határozott meg
szintleíró jellemzőket az attitűd, illetve az autonómia és felelősség szintleírókra. A szintek száma
az EKKR-hez hasonlóan nyolcas osztatú lett.2
A képesítési keretrendszerrel kapcsolatos fejlesztések európai uniós források felhasználásával
valósultak meg, a szintleíró jellemzőket meghatározó előzményprojekt lezárását követően a
fejlesztés további elemei a Nemzeti Munkaügyi
Hivatalban, illetve az Oktatási Hivatalban, öszszességében három TÁMOP-projekt keretében
zajlottak. A projektek feladata a köznevelésben,
a szak- és felnőttképzésben, valamint a felsőoktatásban megszerezhető képesítéseknek az
MKKR-be való besorolása mellett az EKKR-nek
való megfeleltetést is alátámasztó jelentés szoros
együttműködésben történő elkészítése volt. A fejlesztés koordinációját, valamint a megfeleltetési
jelentéssel összefüggő feladatok egy részét az Oktatási Hivatalban működő Nemzeti Koordinációs
Pont látta el.
A közoktatás az általános iskola 6. és 8. osztályát, a középiskola 10. osztályát, valamint az
érettségi vizsgát sorolta be az MKKR 1-4. szintjeire. A 6. és 10. osztály elvégzését követően nem
kerül kiadásra új, az MKKR és EKKR szintet
tartalmazó bizonyítvány.
A szak- és felnőttképzés területén minden, az
Országos képzési jegyzékben szereplő képesítés,
valamint az ágazati szakmai érettségi is besoro-

1. https://ec.europa.eu/ploteus/documentation (2015. július 7.)
2. A Kormány 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm.
határozat módosításáról.
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lásra került az MKKR 2-6 szintek valamelyikére. A fejlesztés során, a képesítés uniós fogalmát
szem előtt tartva, a részszakképesítések is besorolásra kerültek. A következő időszak fejlesztéseit
előkészítve megvizsgálták a hatósági képesítések
és a kamarai mesterképesítések azonos módszertannal és eszközökkel történő besorolásának
lehetőségét; javaslat formájában az érintett képesítések esetében kidolgozásra kerültek az elérhető tanulási eredmények is. A felnőttképzésben
a szakmai programkövetelmények kidolgozásakor
kerülnek meghatározásra a tanulási eredmények,
összhangban a felnőttképzési törvénnyel.
A felsőoktatásban megszerezhető képesítések
besorolása a bolognai folyamat és az annak keretében létrehozott Európai Felsőoktatási Térség
egységesített, ciklikus képzési szerkezete miatt
azonos módszertani elvek mentén, de eltérő lépésekben zajlott. Olyan területi leírások és a felsőoktatás számára javasolt általános kompetenciák
meghatározása valósult meg a projektben, amelyek egy későbbi fázisban segítséget nyújtanak a
szakok tanulási eredményekkel történő leírásában. A felsőoktatási szakképzés, az alapképzés
és mesterképzés az MKKR 5., 6. és 7. szintjére
került besorolásra.
A képesítések az MKKR szintjeire való besorolásának módszertanát és a besorolt képesítések jegyzékét is tartalmazó jelentést a Tanácsadó
Testület 2015. február 3-án elfogadta. A besorolt
képesítések, azok MKKR és EKKR szintje és a
megfeleltetési jelentés angol nyelven elérhetőek az
Oktatási Hivatal honlapján.3
A fejlesztés évei alatt több száz szakértő, minisztériumokban, háttérintézményekben dolgozó
munkatárs ismerkedett meg a tanulásieredményalapú megközelítéssel. Az idén mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban megkezdődött a

képesítések tartalmának átdolgozása, amelyben
az MKKR szintjeinek és a tanulási eredményeknek is nagyobb szerep jutott.
A felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben megszerezhető képesítések MKKR
és EKKR szintjeit a 139/2015. (VI.9.) kormányrendelet határozta meg. Ezek alapján kerül sor
várhatóan 2015 év végéig a képzési és kimeneti
követelmények megújítására, amelyekben a szakbizottságok már a tudás, a képesség, az attitűd,
valamint az autonómia és felelősség szintleíró jellemzők mentén határozzák meg a tanulók elsajátítandó szakmai kompetenciáit. A 2011. évi CCIV.
törvény a nemzeti felsőoktatásról 51. § (5) bekezdése, illetve a 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet
9. mellékletének vonatkozó pontjai értelmében a
2015. augusztus 15-e után kiadott képesítést igazoló dokumentumokban már szerepelnie kell a
képesítés MKKR és EKKR szintjének.
Az MKKR továbbfejlesztése, illetve működtetése, a tanulásieredmény-alapú szemlélet becsatornázása az oktatás különböző szintjeire folyamatos
feladatokat ró a döntéshozókra, szakértőkre, pedagógusokra, oktatókra és társadalmi partnerekre.
Ahhoz, hogy a szak- és felnőttképzésben, valamint a közoktatásban megszerezhető képesítések
szintjei megjelenjenek a bizonyítványokban, szükséges ezek rendeletben történő kiadása.
A képesítési keretrendszerünk kialakítása és a
tanulási eredményeken alapuló szemlélet előtérbe
helyezése lehetőséget teremt arra, hogy az egész
életen át tartó tanulás egy másik eszközét, az előzetesen megszerzett tudás elismerését is egyre
szélesebb spektrumon használjuk.
A mérési-értékelési rendszerben bekövetkező,
az oktatás minden szintjét átható szemléletváltáshoz azonban még minden bizonnyal több év kitartó munkája szükséges.

3. http://www.oktatas.hu/LLL/HuQF
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Erasmus+ Program
a duális szakképzés támogatására
Magyarországon az Szht. és a szakképzési törvény
módosítása alapján megindult a vállalati gyakorlati szakképzéshez kapcsolódó tanulószerződéses
rendszer kiterjesztése. Ehhez az úgynevezett „duális” képzési rendszerhez egyre több vállalat kapcsolódik, azonban fontos feladat a rendszer további fejlesztése, illetve a bevont vállalatok számának
további növelése.
A duális képzés elterjesztése Európában is prioritás.
A „Nemzeti hatóságok a tanulószerződéses
gyakorlati képzésért” (2014/C 87/07) Európai
Uniós pályázati felhívás célja a szakmai alapképzési rendszerekhez tartozó tanulószerződéses
gyakorlati képzés bevezetésének vagy korszerűsítésének támogatása. A pályázaton támogatásban
részesült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal koordinációjában, osztrák-magyar
partnerség keretében megvalósítandó ERASMUS+: VET-SAT projekt (Vocational Education and Training: Support for the Apprenticeship
Take-up).
A megvalósítandó Erasmus+ Program célja, hogy az osztrák rendszer elemeit áttekintve,
segítse a hazai vállalati gyakorlati tanulószerződéses rendszer további fejlesztését, a bevont
vállalatok és a megkötött tanulószerződések számának további növelését, a hazai kamarák, az
MKIK és a NAK bevonásával. Fontos lépés egy
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olyan praktikus eszköz kialakítása, amely vonzóvá és kiszámíthatóvá teszi a tanulószerződéses
gyakorlati képzési rendszer bevezetését. Ennek
megfelelően a projekt során megvalósul a hazai
tanulószerződéses rendszer áttekintése, és az elérhető tanulmányok, szakmai anyagok alapján
egy,a bevonandó vállalatok számára kialakítandó
költséghatékonyságot mérő kalkulátor kifejlesztése, amely több nyelven, több tagállamban is
használható. A kalkulátor a tervek szerint konkrét, gyakorlati támogatást nyújt majd a kamaráknak ahhoz, hogy a vállalatok számára meggyőző
adatokat biztosítson a tanulószerződéses diákok
felvételére, tanulószerződés kötésére. A pályázat
második célja a tanulószerződések kiterjesztése
kísérleti jelleggel olyan szektorok felé, amelyekben jelenleg nem létezik tanulószerződéses képzés, ilyen például a pénzügyi szektor. A projekt
az elért eredmények disszeminációjával, valamint
egy fejlesztésre vonatkozó akcióterv kidolgozásával zárul.
Magyar partnerek: NGM, MKIK, NAK,
NGTT (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács).
Osztrák partnerek: Szövetségi Tudományos,
Kutatási és Gazdasági Minisztérium; Osztrák
Szövetségi Gazdasági Kamara; BBRZ Szolgáltató Csoport.
A projekt időtartama: 24 hónap
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Chytilné Velenczei Zsuzsa

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap által
támogatott tankönyvfejlesztések eredményei
Az NFA KA9/2013. számú támogatási szerződés feladatának megvalósításával korszerű szakképzési
tankönyvek készültek a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Képző-és iparművészet ágazat és a Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális ágazat kerettantervi moduljaihoz. A
szerzők által követett fejlesztési koncepció eredményeként a kerettantervekben meghatározott ismeretelemek mellett, az életszerű szituációkba helyezett feladatok, az aktív tanulói részvétel ösztönzése a tanulási-tanítási folyamatban, a problémamegoldó gondolkodás középpontba állítása jellemzik a tankönyveket. A tananyag összeállításának kiemelt szempontjai voltak a tanulói életkori sajátosságokhoz való
igazodás, a strukturált tartalomkifejtés, a társas tanulás különböző formáinak beépítése a tananyagba.

1. A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport Képző- és iparművészet ágazat közös és saját moduljaihoz tartozó tananyag-fejlesztések
nyag fejlesztések
A népi kézműves vállalkozás és a marketing alapjai
Kiadói kód: NS-4106811250
Szerzők: Beszprémy Katalin, Dr. Laczkó Zsuzsanna
Lektorok: Brusztné Kunvári Enikő,
Bognár Zsoltné, Czimmer Julianna
Oldalszám: 124
Ábrák száma: 51
Formátum, kivitel: B5, színes
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez, a szakképzési tanterv szerintt
Szakképesítés száma:
34 215 01
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (az összes szakmairány)
k iá )
Modul száma:
10681-12
Modul megnevezése:
Népi kézműves vállalkozás működtetése
Tantárgy:
Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing
A tankönyv fejezetei:
10. Tipikus kockázatok, tipikus kockázatcsök1. Vállalkozásokról általában
kentési eszközök
– vállalkozók Magyarországon
11. Védjük meg, ami a miénk, de hogyan? A szel2. Mi kell a vállalkozás indításához?
lemi tulajdonvédelem legfontosabb eszközei
3. Vállalkozások lehetséges jogi formái
4. Vállalkozások működtetésének jogi és egyéb 12. Hogyan lehetünk sikeresek a népi kézműves
vállalkozás területén? Marketing a népi kézfeltételei
műves vállalkozásban
5. Célkitűzés, helyzetelemzés, stratégia
13. Feladatok megoldásai
6. Az üzleti tervezés
14. Felhasznált irodalom
7. A vállalkozás működtetése
15. Ajánlott irodalom
8. Vállalkozások adózása
9. Pénzügyi és finanszírozási terv
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Szőnyegszövő szakmai ismeretek
Kiadói kód: NS-4106921213
Szerző: Landgráf Katalin
Lektor: Szittner Andrea
Oldalszám: 188
Ábrák száma: 227
Formátum, kivitel: A4, színes
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
a) Szakképesítés száma
34 215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves
(szőnyegszövő szakmairány))
Modul száma
10692-12
Modul megnevezése
Szőnyegszövés
Tantárgy
Szőnyegszövő szakmai ismeretek
b) Szakképesítés száma
34 215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány)
Modul száma
10692-12
Modul megnevezése
Szőnyegszövés
Tantárgy
Szőnyegek szövése, gyakorlat
A tankönyv fejezetei:
5. Fonalfestés
1. Textiltörténet
6. Feladatok megoldása
2. Szövőeszközök típusai
7. Felhasznált és ajánlott irodalom
3. A textilipar nyersanyagai
4. Fonás, felvetés, szövés
Szőnyegszövő szakmai rajzok készítése
Kiadói kód: NS-4106921240
Szerző: Landgráf Katalin
Lektor: Szittner Andrea
Oldalszám: 94
Ábrák száma: 132
Formátum, kivitel: A4, színes
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
Szakképesítés száma
34 215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány)
Modul száma
10692-12
Modul megnevezése
Szőnyegszövés
Tantárgy
Szőnyegszövő szakmai rajz gyakorlat
A tankönyv fejezetei:
6. Festékes szőnyegek motívumai
1. A szövött textíliák szerkezete
7. A festékes új útjai
2. Szakmai rajz
8. Tervdokumentáció, archiválás
3. Csíkritmusok
9. Feladatok megoldása
4. Folyamatos és zárt kompozíció
10. Felhasznált és ajánlott irodalom
5. Festékes szőnyegek kompozíció
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Fonott bútorok készítése
Kiadói kód: NS-4106911214
Szerző: Székely Éva
Lektor: Fecske Pál
Oldalszám: 158
Ábrák száma: 337
Formátum, kivitel: A4, színes
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
a) Szakképesítés száma
34 215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves
(Kosárfonó, fonottbútor készítő
ítő szakmairány)
k iá )
Modul száma
10691-12
Modul megnevezése
Fonottbútor készítés
Tantárgy
Fonott bútorkészítés szakmai ismeretek
b) Szakképesítés száma
34 215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves
(Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány)
Modul száma
10691-12
Modul megnevezése
Fonottbútor készítés
Tantárgy
Fonott bútorkészítés gyakorlat
A tankönyv fejezetei:
10. Ládák, sarkos tárolók, ágyneműtartók
1. Bevezető
2. A bútor története, művészettörténeti ismeretek 11. Ülőbútorok, kanapék
12. Állóbútorok
3. A fonott bútor készítés anyagismerete
13. Ágyak, heverők, szófák
4. A fonott bútor készítés eszközei
5. Bútorok esztétikai és méretezései követelményei 14. Asztalok
15. Egyéb kiegészítők
6. A fonott bútorok szerkezeti kialakítása
16. Nagyméretű gyermekjátékok
7. Bútorok
17.Fonott bútorok javítási lehetőségei
8. A szerkezeti kialakítás feladatai
9. Gyermekbútorok
Fazekas szakmai- és anyagismeret
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-4106871212
Barcsay Andrea
Hadikfalvi Andrea
108
87
A4, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
Szakképesítés száma
34215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves (fazekas szakmairány)
Modul száma
10687-12
Modul megnevezése
Fazekasság
Tantárgyak
Fazekas szakmai ismeretek; Fazekas anyagismeret

39

tanévnyitó
A tankönyv fejezetei:
1. Magyar népi fazekasság
2. Nyersanyagok a népi fazekasságban
3. Eszköz nélküli edénykészítés
4. A fazekasság eszközei
5. Korongozás
6. Retusálás, esztergálás
7. Fülezés
8. Engóbozás
9. Díszítőeljárások

10. Jel, motívum, szerkezet, forma és funkció
összhangja a fazekasságban
11. A szárítás
12. A mázazás
13. Az égetés
14. Minőségellenőrzés, osztályozás, csomagolás,
szállítás
15. Fazekas kisszótár

Fazekas rajzok készítése
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-4106871230
Barcsay Andrea
Hadikfalvi Andrea
70
70
A4, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34215 01
Szakképesítés megnevezése Népi kézműves (fazekas szakmairány)
akmairány)
Modul száma
10687-12
Modul megnevezése
Fazekasság
Tantárgy
Fazekas rajz gyakorlat

A tankönyv fejezetei:
1. Rajz gyakorlat - a tantárgy célja
2. A kivitelezési- és műhelyrajz készítés alapjai
3. Műhelyrajz készítése

4. Motívumok megrajzolása
5. Díszítőtechnikák
6. Gyakorlatok

Öltözék kiegészítők tervezése
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:
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NS-4105991212
Csanák Edit DLA
Bányász Judit
180
200
A4, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
Szakképesítés száma
54 211 02
Szakképesítés megnevezése Divat-és stílustervező
Modul száma
10599-12
Modul megnevezése
Divattervezés
Tantárgy/témakör
Divattervezési gyakorlat
Öltözék kiegészítők tervezése
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A tankönyv fejezetei:
1. A divat hatása az öltözékkiegészítőkre
2. Az öltözékkiegészítők anatómiája
3. Kézben használt kiegészítők
4. Viselt kiegészítők
5. Ékszer, óra, napszemüveg, piercing és tetoválás
6. Tervezés és kreatív termékfejlesztés
7. Speciális anyagok és technológiák

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A prototípusgyártás folyamata
Ékszertervezési és ötvösművészeti alapok
Prezentálási lehetőségek
Záró gondolatok
Feladatok megoldásai
Miniszótár
Felhasznált és ajánlott irodalom

Kollekcióalakítás
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-4105991213
Csanák Edit DLA
Bányász Judit
260
300
A4, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
Szakképesítés száma
54 211 02
Szakképesítés megnevezése Divat-és stílustervező
Modul száma
10599-12
Modul megnevezése
Divattervezés
Tantárgy/témakör
Divattervezési gyakorlat/Kollekcióalakítás

A tankönyv fejezetei:
1. A divat
2. Divatipar
3. A trendek
4. Kollekció fogalmának meghatározása
5. Kollekcióalakítás kollekciótípusok szerint
6. Multiproduct márkakollekció alakítás
7. Sport- és szabadidő-ruházati kollekció
tervezése
8. Speciális tervezési kategóriák

9. A terméktervezés folyamatának áttekintése
a fenntarthatóság jegyében
10. A kollekcióalakítás előkészítése
11. A tervezés folyamata
12. A bemintázás folyamata
13. A kollekció prezentálása
14. Záró gondolatok
15. Feladatok megoldása
16. Miniszótár
17. Felhasznált és ajánlott irodalom

Vizuális kultúra
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-4105861231
Földy Erika
Farkas Roland
240
245
A4, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
Szakképesítés száma
A modulhoz kapcsolódó
Szakképesítés megnevezése valamennyi szakképesítés
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Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése
A tankönyv fejezetei:
1. Látás, vizuális gondolkodás, ábrázolás
2. A látvány vizuális analízise és leképzése
3. Kompozíció

10586-12
Művészet-elmélet és ábrázolás
Rajz, festés, mintázás gyakorlat / A látvány utáni
térábrázolás és formaképzés alapjai
4. Eszközök, anyagismeret
5. Értelmező szótár és minilexikon
6. Felhasznált és ajánlott irodalom

2. Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális ágazat
jellemzően közös moduljaihoz tartozó tananyag-fejlesztések
ések
Szakmai együttműködés és segítő kapcsolat
Kiadói kód:
Szerzők:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-2105691213
Sándor-Lenkei Aida, Sándor Tamás
Nagyné Tarjányi Judit
91
10
B5, fekete-fehér
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34 762 01
Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló
Modul száma
10569-12
Modul megnevezése
Gondozási-ápolási alapfeladatok
Tantárgy/témakör
Szakmai készség-fejlesztés
megnevezése
és kommunikációs gyakorlat / A szakmai
együtt-működés és a segítő kapcsolat

A tankönyv fejezetei:
1. Az együttműködés
2. A másság és elfogadása
3. Empátia
4. Az előítélet
5. Konfliktusok
6. A konfliktushelyzetek megelőzése és feloldása
kommunikációs technikákkal
7. A segítő kapcsolat
8. A segítségnyújtás formái
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9. Személyiségközpontúság, nondirektivitás
10. A nonverbális kommunikáció szerepe a segítő
kapcsolatban
11. A segítő beszélgetés
12. A problémafeltárás folyamata
13. Feladatok megoldása
14. Minilexikon
15. Felhasznált irodalom
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A reális énkép szerepe a szociális segítésben
Kiadói kód: NS-2105691212
Szerzők: Sándor-Lenkei Aida, Sándor Tamás
Lektor: Nagyné Tarjányi Judit
Oldalszám: 70; Ábrák száma: 8
Formátum, kivitel: B5, fekete-fehér
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34 762 01
Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló
Modul száma
10569-12
Modul megnevezése
Gondozási-ápolási alapfeladatok
d k
Tantárgy/témakör
Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs
megnevezése
gyakorlat / A reális énkép szerepe
a szociális segítésben
A tankönyv fejezetei:
5. Feladatok megoldása
1. Önismeret, önismeretfejlesztés
6. Minilexikon
2. Társismeret, szakmai önismeret, segítői moti7. Mellékletek
vációk
8. Felhasznált irodalom
3. A segítő szakma hatása a személyiségre, önvé9. Ajánlott irodalom
delmi technikák, rekreáció
4. A kiégés jelei, folyamata és kezelési technikái
Mentálhigiéné
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:
a)

NS-2105711251
Nagyné Tarjányi Judit
Sándor-Lenkei Aida
76; Ábrák száma: 1
B5, fekete-fehér
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34 762 01
Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló
Modul száma
10571-12
Modul megnevezése
Sajátos gondozási feladatok
Tantárgy megnevezése
Mentálhigiéné; Elméleti ismeretek
b) Szakképesítés száma
54 762 02
Szakképesítés megnevezése Szociális asszisztens
Modul száma
10558-12
Modul megnevezése
Önálló szociális segítő feladatok
Tantárgy megnevezése
Mentálhigiéné; Elméleti ismeretek
c) Szakképesítés száma
54 762 01
Szakképesítés megnevezése Rehabilitációs nevelő, segítő
Modul száma
10558-12
Modul megnevezése
Önálló szociális segítő feladatok
Tantárgy megnevezése
Mentálhigiéné; Elméleti ismeretek
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A tankönyv fejezetei:
1. A mentálhigiéné fogalma
2. Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása, az ember holisztikus értelmezése

3.
4.
5.
6.

A segítő kapcsolat elmélete
Szupervízió
Feladatok megoldása
Minilexikon

Szociális munka
Kiadói kód:
Szerző:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:
a)

NS-2105711210
Nagyné Tarjányi Judit
Sándor-Lenkei Aida
136
0
B5, fekete-fehér
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34 762 01
Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló
Modul száma
10571-12
Modul megnevezése
Sajátos gondozási feladatok
Tantárgy megnevezése
Szociális munka elmélete
b) Szakképesítés száma
54 762 02
Szakképesítés megnevezése Szociális asszisztens
Modul száma
10527-12
Modul megnevezése
A szükségletfelmérés
és problémamegoldás részfeladatai
Tantárgy megnevezése
A szociális munka elmélete
c) Szakképesítés száma
54 762 01
Szakképesítés megnevezése Rehabilitációs nevelő, segítő
Modul száma
10527-12
Modul megnevezése
A szükségletfelmérés
és problémamegoldás részfeladatai
Tantárgy megnevezése
A szociális munka elmélete
A tankönyv fejezetei:
I. Általános szociális munka
III. Szociális munka csoportokkal
II. Szociális munka egyénekkel, családokkal
IV. Közösségi szociális munka
Szociálpolitikáról alapfokon
Kiadói kód: NS-2105691221
Szerzők: Dr. Bartal Anna Mária,
Dr. Sziklai István
Lektor: Szili-Darók Ildikó
Oldalszám: 198
Ábrák száma: 10
Formátum, kivitel: B5, fekete-fehér
Felhasználható: az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
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a) Szakképesítés száma
Szakképesítés megnevezése
Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése
b) Szakképesítés száma
Szakképesítés megnevezése
Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése
c) Szakképesítés száma
Szakképesítés megnevezése
Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése
d) Szakképesítés száma
Szakképesítés megnevezése
Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése
e) Szakképesítés száma
Szakképesítés megnevezése
Modul száma
Modul megnevezése
Tantárgy/témakör
megnevezése

34 762 01
Szociális gondozó és ápoló
10569-12
Gondozási-ápolási alapfeladatok
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek/
Szociálpolitikai alapismeretek
és a szociálpolitika intézményrendszere
54 762 02
Szociális asszisztens
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek/
Szociálpolitikai alapismeretek
és a szociálpolitika intézményrendszere
54 762 01
Rehabilitációs nevelő, segítő
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek/
Szociálpolitikai alapismeretek és a szociálpolitika
intézményrendszere
54 761 01
Gyermekotthoni asszisztens
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek/
Szociálpolitikai alapismeretek
és a szociálpolitika intézményrendszere
54 761 02
Kisgyermek-gondozó, nevelő
10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek/
Szociálpolitikai alapismeretek
és a szociálpolitika intézményrendszere

A tankönyv fejezetei:
1. Szociálpolitikai alapismeretek
2. A szociálpolitika intézményrendszere
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Társadalomismeret
Kiadói kód:
Szerzők:
Lektor:
Oldalszám:
Ábrák száma:
Formátum, kivitel:
Felhasználható:

NS-2105701210
Dr. Bartal Anna Mária
Szili-Darók Ildikó
224
37
B5, színes
az alábbi szakképesítésekhez a szakképzési tanterv szerint
nt
Szakképesítés száma
34762 01
Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és ápoló
Modul száma
10570-12
Modul megnevezése
A szükségletek felmérése
Tantárgy megnevezése
Társadalomismeret

A tankönyv fejezetei:
1. A társadalom és a társadalmi jelenségek
2. A társadalmi egyenlőtlenségek okai és következményei
3. A mai magyar társadalom
4. A társadalom megismerésének módszerei
5. Értelmező szótár
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Kovátsné Vörös Ágnes

Mérföldkövek a duális szakképzésben
határon innen és túl
Összefoglaló az NFA KA 15/2012
„A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése
a duális szakképzésről, mint jó gyakorlatról” című projekt eddigi eredményeiről
„A szakképzésben és felnőttképzésben oktatók
továbbképzése a duális szakképzésről, mint jó
gyakorlatról” című NFA KA 15/2012 projekt
projekttermékei igen hatékonyan járulnak hozzá
a duális szakképzés egész Kárpát-medencét felölelő, komplex innovációs tervének elkészítéséhez.
A projekt megvalósításában 8 ország, Ausztria,
Horvátország, Románia, Magyarország, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna magyarlakta régióinak kutatói szakértői, pedagógusai és szakmapolitikusai vesznek részt. A projekt során megvizsgáltuk és összevetettük a 8 ország szakképzésének
és felnőttképzésének jogszabályi hátterét, azokból
a határon túli intézményekből, amelyek magyar
nyelven szakképzést biztosítanak, adatbázis épült.
Továbbá feltártuk a legjellemzőbb szakirányokat,
létszámokat, működési jellemzőket, és az eredményekről megjelentettünk egy kiadvány. Jelenleg
olyan műhelymunkák folynak, amelyek segítségével feltárhatjuk a duális szakképzés hatékonyságát
gátló tényezőket és elkészíthetjük a fejlesztésre vonatkozó komplex tervet, valamint készülünk arra,
hogy a 2015-16. évi tanévben a hazai szakképző
iskolákban is elkezdjük a legjobb gyakorlatok,
nemzetközi együttműködési tapasztalatok összegyűjtését.
A tapasztalatok alapján látható, hogy a projekt
eredeti céljain túl egy összetettebb, a partnerországok és partnerintézmények eredményeit és jó
gyakorlatait ötvöző, a közép-európai közös gazdasági térség munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére alkalmas rendszer tervei körvonalazódnak.
Ezeket támasztják alá azok a kormányzati lépések,

mint például, hogy a Magyar Állandó Értekezlet
döntése alapján a 2015. évet a külhoni szakképzés
évévé nyilvánította a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.
2013. májusától a határon túli munkákat koordinátor intézmények segítségével végeztük, több
központot is létre tudtunk hozni a határon túli
régiókban.
Bécs, Dunaszerdahely, Nagykapos, Beregszász,
Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Magyarkanizsa és Szabadka lettek
a legnagyobb csomópontok. Problémát jelentett
a szórványterületek bevonása, ezzel kapcsolatban
javaslatot tettünk külön stratégia kidolgozására.
A határon túli koordinátor intézményekkel közösen adatfelvevő kérdőívet és kérdéssort készítettünk, amelynek segítségével kialakíthattuk a
határon túl magyar nyelvű szakképzést biztosító
intézmények adatbázisát. Koordinátoraink segítségével kutatócsoportokat hoztunk létre, kérdőívezést végeztünk, interjúkat készítettünk és az
adatbázist folyamatosan újabb intézményekkel, új
adatokkal frissítettük.
Ezzel párhuzamosan minden partnerországban
elindult a szakképzés és felnőttképzés jogi szabályozásának feltárása, majd összefoglalása a legfontosabb hatályos jogszabályok alapján.
A projekt első mérföldköve a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, pedagógusszövetségek és a duális szakképzésben élen járó szakképző intézmények részvételével 2014. március 7-én rendezett, a „Szakképzés
határok nélkül” c. tudástranszfer konferencia volt,
8 országból több mint 250 fő részvételével.
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2014 őszére az adatbázisban már 122 iskola
szerepelt, és összesítéseket tudtunk készíteni arról, hogy milyen szakmacsoportokban, ezeken
belül milyen szakirányokban tanul szakmát 24
432 határon túli magyar diák. Elkészültek a regionális statisztikák, majd a közép-európai összesítők. Ezeken kívül még sok más adat is rendelkezésre állt az iskolafenntartásra, a tanműhelyek
meglétére, felszereltségére, a vállalkozásokkal
való együttműködésre, tervezett fejlesztésekre
vonatkozóan.
Időközben a felsőoktatási szakképzés körüli
változások, illetve a szórványterületekre vonatkozó stratégia kialakítása a szakemberek újabb eszmecseréjét tette szükségessé, ezért Magyarország
Kolozsvári Főkonzulátusa, a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttműködésével a 2014. október
29-30-án megrendezésre került „A duális szakképzés lehetőségei az erdélyi szórványban” című
konferencia Kolozsvárott.
Az eddigi munkáról, a jogi háttér összefoglalóiról és a két konferencia programjáról, eredményeiről könyv készült, amely magyarul, illetve a hét
partnerország nyelvein is kiadásra került.
Jelen pillanatban folyamatban vannak azok a
műhelymunkák, amelyek segítségével fel tudjuk
tárni a határon túli duális szakképzés hatékonyságát leginkább akadályozó tényezőket. Várhatóan
kisebb volumenű, de tartalmában hasonló munka
kezdődik a 2015-16. évi tanévben a magyarországi szakképző centrumokban, és így megindulhat
a tapasztalatcserék, a tanulói és oktatói mobilitás
programok szervezése.
A jelenlegi stádiumban 5 nagy problémaklasztert tudunk elkülöníteni, ezekben az irányokban a
legszükségesebb a fejlesztés:
– szakmaválasztást segítő rendszer:
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• pályaorientációs rendszer hiányterületei, célcsoportra szabott kommunikáció, szakmai
bemutatók, „kortárs-propaganda” stb.;
• tanácsadók továbbképzése, együttműködésük és tapasztalatcseréjük segítése;
– magyar nyelvű oktatás segítése:
• korszerű tankönyvek;
• praktikus, elektronikus formában elérhető
tananyagok hiánya;
• a szakmát oktató kollégák szakmai nyelvhasználatának ápolása;
– szakmai oktatást nehezítő tényezők:
• kapcsolatteremtés vállalkozásokkal/vállalkozások ösztönzése;
• tanműhelyek felszereltsége/vállalkozások
felszereltsége oktatási feladatokra;
• a gyakorlati oktatás programjának közös kidolgozása;
• szakmai kapcsolatok más régiókban – iskolák közötti együttműködés;
– a szakmai közélet biztosítása transz-regionális
szinten;
– a szórványiskolák problémái, a szórvány „kiürítésének” megakadályozása.
A problémaklaszterek feltérképezése, elemzése és az összegző tanulmány megírása után 11
helyszínen kerül sor disszeminációs eseményekre,
majd Budapesten a záró konferenciára, amellyel a
program aktív része hivatalosan befejeződik. Sor
kerül majd egy komplex fejlesztési terv kidolgozására, a problémafa alapján meghatározzuk a fejlesztési célokat, kidolgozzuk a fejlesztési projektet,
majd feltárjuk a forrásokat.
A projekt célja végsősorban egy, a duális szakképzés fejlesztését szolgáló, hosszú távra szóló,
komplex innovációs terv kidolgozása, amely hozzájárul a közép-európai közös gazdasági térség
kialakításához.
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Szak- és felnőttképzés
Szakképzési és felnőttképzési folyóirat

Kedves Olvasóink!

Felhívás!

Számunkra az Önök visszajelzései a legfontosabbak,
ezért megújult lapunkba szeretettel várjuk leveleiket és véleményeiket
szerkesztőségünk elektronikus levélcímére:
szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
új tankönyveinek bemutatása
A foglalkoztatás alapjai
Szerzők:

Brusztné Kunvári Enikő

Kiadói kód:

NS-0114991200

Mérete, kivitele: B/5, 104 oldalon, 11 fekete-fehér ábrával
Felhasználható:

Az alábbi szakképesítéshez, a szakképzési tanterv szerint: 11499-12 Foglalkoztatás II – a modulhoz kapcsolódó valamennyi szakképesítés

Fejezetcímek:

1. Munkajogi alapismeretek;
2. A munkaviszony;
3. Karriertervezés, Álláskeresés;
4. Munkanélküliség

Kiadói ajánlás:

A tankönyv felhasználható az Országos Képzési Jegyzékben lévő, iskolarendszerű 500 óra feletti szakképesítésekhez, illetve a felnőttképzéshez.
A tankönyv a 11499-12-es számú közös modul tantárgyának összes témakörét tartalmazza. Így megtalálhatóak a könyvben a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek, valamint az
álláskeresés, a karriertervezés módszerei, technikái. A fejezetek elején
lévő esetfelvetések a munka világába való belépést, a pályakezdők bizonytalanságát mérséklik. Az ismeretek
között lévő olvasmányok, internetes források, jogszabályrészletek, szerződés- és önéletrajzminták segítik a
munkaerőpiac elvárásainak való megfelelést. A szakmai információ-tartalmat követő gyakorlatok és feladatok
elvégzésével, a kérdésekre adott válaszokkal fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és kialakíthatók a munkaerőpiacon való foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák.

A munkahelyi egészség és biztonság alapjai
Szerző:

Dr. Koch Mária

Lektor:

Nesztinger Péter

Kiadói kód:

NS-0115001200

Mérete, kivitele: B/5, színes, 47 ábrával, 124 oldalon
Felhasználható:

Az alábbi szakképesítéshez, a szakképzési tanterv szerint: 11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság – a modulhoz kapcsolódó valamenynyi szakképesítés

Fejezetcímek:

1. A munkahelyi biztonság és egészség
2. A munkavédelem alapjai
3. A munkavédelmi szabályozás elemei
4. A munkavégzés személyi feltételei
5. A munkahelyek alapvető követelményei
6. A munkaeszközök üzemeltetésének biztonsági követelményei
7. Kockázatkezelés
8. Munkavédelmi feladatok
9. Munkabalesetek, foglalkoztatási megbetegedések

Kiadói ajánló:

A könyvben megtalálhatóak a munkavédelmi alapismeretekre, a munkahelyek kialakítására, a munkavégzés személyi feltételeire, a munkaeszközök biztonságára, a munkakörnyezeti hatásokra, a munkavédelem jogi
ismereteire vonatkozó alapismeretek. A szakmai információtartalmat követő gyakorlatok és feladatok elvégzésével fejleszthetők a képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen alakíthatók az egészséget nem
veszélyeztető biztonságos munkavégzés, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák.
A témakörök fejezeteiben bemutatott példák elősegítik a valóságos munkahelyzet közelebbi megismerését. A
színes képekkel, táblázatokkal gazdagon illusztrált kiadvány a 2014-ben hatályos legfontosabb jogszabályokat
is felsorolja, lehetőséget biztosítva ezzel a témában szerzett ismeretek elmélyítésére, a továbblépésre.
Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
1085 Budapest, Baross u. 52. szám alatti bemutatótermében. Telefonszám: 06-1-431-6539.

